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Πρόλογος

Τη στιγμή που δημοσιεύουμε την 8η έκθεση συνοχής, ο κόσμος εισέρχεται 
στον τρίτο χρόνο της πανδημίας COVID–19. Στην Ευρώπη καταβάλουμε κάθε 
προσπάθεια για μια ισχυρή και ισορροπημένη ανάκαμψη· και, πράγματι, η απο-
φασιστική ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέτρεψε τα χειρότερα, 
και η οικονομία μας επανακάμπτει ταχύτερα από ό,τι αναμέναμε. Εντούτοις, 
πίσω από τον μέσο όρο των δεδομένων της ΕΕ κρύβονται συχνά μεγάλες πε-
ριφερειακές διαφορές. Η εμπειρία δείχνει ότι οι κρίσεις απειλούν να ανοίξουν 
 ρωγμές στο κοινό μας σπίτι· άραγε η ανάκαμψη θα αφήσει ορισμένες περιφέ-
ρειες πιο πίσω από άλλες; 

Τα προκαταρκτικά πορίσματα της έκθεσης δείχνουν ότι η πανδημία δοκίμασε 
τα συστήματά μας υγειονομικής περίθαλψης, δοκίμασε και τις οικονομικές και 
κοινωνικές δομές μας· και αποκάλυψε μεγάλες περιφερειακές διαφορές σε 
όλα τα παραπάνω. Οι περιορισμοί κυκλοφορίας των ατόμων και των αγαθών 
οδήγησαν ορισμένες περιφέρειες σε οξεία ύφεση. Το κλείσιμο των εθνικών 
συνόρων έπληξε δυσανάλογα τις παραμεθόριες περιοχές. Με δυο λόγια, προ-
έκυψαν νέες εδαφικές και κοινωνικές ανισότητες.  

Πέρα από τις επιπτώσεις της πανδημίας, η ενδελεχής ανάλυση αυτής της 
 έκθεσης καταδεικνύει πολλές και διάφορες τάσεις στην εδαφική συνοχή της 
Ένωσης, με ορισμένες τάσεις να είναι θετικές, ενώ άλλες να αποτελούν αιτία 
ανησυχίας. Η πλειονότητα των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών εξακο-
λουθεί να καλύπτει τη διαφορά που έχει από τις άλλες περιφέρειες, αλλά πολ-
λές περιφέρειες μετάβασης μένουν πίσω. Τα ποσοστά απασχόλησης είναι πιο 
υψηλά από ποτέ, όμως παραμένουν πολλές περιφερειακές ανισότητες και εξα-
κολουθούν να υπάρχουν θύλακες ένδειας, ακόμη και σε ευημερούσες περι-
φέρειες. Το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθεί να σημειώνει 
ανοδική πορεία, αλλά το ίδιο ισχύει και για το χάσμα καινοτομίας. Η εμπιστο-
σύνη στην ΕΕ ολοένα αυξάνεται, αλλά παραμένει χαμηλή σε ορισμένες περι-
φέρειες, συγκεκριμένα σε αγροτικές περιφέρειες. Η ποιότητα διακυβέρνησης 
βελτιώνεται, αλλά το κράτος δικαίου υποβαθμίστηκε σε ορισμένα κράτη μέλη. 

Εδώ και δεκαετίες, η πολιτική συνοχής της ΕΕ μειώνει τις εδαφικές ανισό-
τητες, τονώνει την οικονομική μεγέθυνση και βελτιώνει την ποιότητα ζωής. 
Διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ανοδικής κοινωνικής σύ-
γκλισης, την οποία προασπίζεται ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. Τα νέα προγράμματα της πολιτικής σύγκλισης για την περίοδο 
2021–2027 θα συνεχίσουν αυτό το καλό έργο, σε στενή συνεργασία με την 
οικονομική δύναμη του πακέτου Next Generation EU.

Ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν και οι πολιτικές οφείλουν να προσαρμό-
ζονται, καθώς ο κόσμος μεταβάλλεται γρήγορα. Πώς η πολιτική συνοχής θα 
καταφέρει να στηρίξει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση; Πώς μπορεί να 
αντιμετωπίσει τις δημογραφικές προκλήσεις; Πώς μπορεί να αποφύγει τη δη-
μιουργία ανισοτήτων ή την επιδείνωση των υπαρχουσών; Πώς μπορεί να φέ-
ρει την καινοτομία σε όλες τις περιφέρειες, να προωθήσει την αποτελεσματική 
διασυνοριακή συνεργασία και να ενισχύσει τους δεσμούς ανάμεσα στις πόλεις 
και τις αγροτικές περιοχές; Πώς μπορεί να προωθήσει καλύτερα την κοινωνική 
ένταξη και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών, των ατόμων με 
αναπηρία, των νεαρών ανειδίκευτων εργαζομένων, των μεταναστών και των 
εθνικών μειονοτήτων, καθώς και των ατόμων που ζουν σε φτωχές περιοχές; 
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Σε ένα αβέβαιο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, πρέπει να αναρωτηθούμε: 
ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία και οι καλύτερες προσεγγίσεις για να συνεχί-
σουμε να διαμορφώνουμε μια Ένωση πιο ανταγωνιστική, κοινωνικά συνεκτική, 
εδαφικά ισορροπημένη και ανθεκτική στις μελλοντικές προκλήσεις; Όχι μόνο 
για τα επόμενα λίγα χρόνια, αλλά για τα επόμενα 30 χρόνια. Πώς η πολιτική 
συνοχής μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο της ως ισχυρός μο-
χλός της «μηχανής σύγκλισης» της Ευρώπης; Πρόκειται για μια συζήτηση που 
είναι αναγκαία και για μια συζήτηση η οποία πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία: 
το πλούσιο περιεχόμενο και η ενδελεχής ανάλυση της παρούσας έκθεσης θα 
βοηθήσει να τροφοδοτηθεί αυτή η συζήτηση.  

Elisa Ferreira,  
Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής  
και Μεταρρυθμίσεων

Nicolas Schmit,  
Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Δικαιωμάτων
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Γλωσσάριο
Πολιτική συνοχής: Καλύπτει όλα τα προγράμματα που υποστηρίζονται από τα ακόλουθα ταμεία: το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). Είναι επίσης γνωστή ως περιφερειακή πολιτική.

Διαρθρωτικά ταμεία: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Συντομογραφίες
ANC Περιοχή με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς
AROPE Άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
BCR Σχέση κόστους/ωφέλειας
CEAP Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
Cedefop Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
CLC Έργο Land Cover του προγράμματος CORINE
CLLD Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία κοινοτήτων
COFOG  Ταξινόμηση των κρατικών λειτουργιών
CRII Πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού
CRiT Περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση
CV Συντελεστής μεταβλητότητας
EEN Enterprise Europe Network
EIBIS Έρευνα για τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
EIS Πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας
EQI Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας διακυβέρνησης
ERP Σχεδιασμός Πόρων Επιχείρησης
ESD Απόφαση επιμερισμού των προσπαθειών
EU-SILC Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης
EU-SPI Δείκτης περιφερειακής κοινωνικής προόδου της ΕΕ
EUIPO Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUSSSM Στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα
FDI Άμεση ξένη επένδυση
FemAI Δείκτης επιτευγμάτων των γυναικών
FemDI Δείκτης μειονεκτικότητας των γυναικών
GBER Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία
GVC Παγκόσμια αλυσίδα αξίας
HDEP Δυναμικό απασχόλησης υψηλής απανθρακοποίησης
IPCC Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή
ISCED Διεθνής πρότυπη ταξινόμηση της εκπαίδευσης
ISCO Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Επαγγελμάτων
ITI Ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις
JRC Κοινό Κέντρο Ερευνών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
LAI Δείκτης τοπικής αυτονομίας
LAU Τοπική διοικητική μονάδα
LBM Βασικός χάρης LUISA
LIFE Το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον
MAD Μέση απόκλιση
MNE Πολυεθνικές επιχειρήσεις
NUTS Ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών μονάδων
PISA Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (ΟΟΣΑ)
PO Στόχος πολιτικής
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pp Ποσοστιαίες μονάδες
RAI Δείκτης περιφερειακής εξουσίας
RCI Δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας
RDEP Δυναμικό απασχόλησης περιορισμένης απανθρακοποίησης
REACT Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης
SDEP Δυναμικό απασχόλησης βραδείας απανθρακοποίησης
STEM Θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά
TED  Βάση δεδομένων TED
TFP Συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής
TJTP Εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης
VEG-GAP Σχέδια βλάστησης για ποιοτικό αστικό πράσινο αέρα
WGI Παγκόσμιος Δείκτης Διακυβέρνησης
WJP World Justice Project
YEI Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων
ΑΕγχΠ Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
ΑΕΕ Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
ΑΘ Αέριο του θερμοκηπίου
ΑΠΑ Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
ΓΔ ECFIN Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ REGIO Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών
ΕΓΤΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΓΤΕ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
ΕΔΕΤ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΕΕΑΚ Εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
ΕΕΔ Έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕ)
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΚ Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
ΕΚΤ+ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (η προηγούμενη συντομογραφία ήταν ΕΚΤ)
ΕΠ Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΣΕΚ Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα
ΕΣΥ Εθνική στατιστική υπηρεσία
ΕΤΑΚ Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία
ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΚΓΠ Κοινή γεωργική πολιτική
ΛΑΖ Λειτουργική αστική ζώνη
ΜΑΔ Μονάδες αγοραστικής δύναμης
ΜΔΜ Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης
ΜΣΕ Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»
ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΠΑΠΚ Πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας
ΠΔΠ Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
ΠΟΕΜΠ Πτητικές οργανικές ενώσεις πλην μεθανίου
ΣΒΑ Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΣΕΔΕ Σύστημα εμπορίας εκπομπών
ΤΔΜ Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
ΤΝ Τεχνητή νοημοσύνη
ΤΣ Ταμείο Συνοχής
Για διευκόλυνση της ανάγνωσης, τα ταμεία αναφέρονται διαρκώς με την τρέχουσα ονομασία τους, ακόμη κι 
αν ορισμένα από αυτά έχουν αλλάξει ονομασία με τον χρόνο. 



Γλωσσάριο

ix

Τα	κράτη	μέλη	και	η	συντομογραφία	τους
BE Βέλγιο
BG Βουλγαρία
CZ Τσεχία
DK Δανία
DE Γερμανία
ΕΕ Εσθονία
ΙΕ Ιρλανδία
EL Ελλάδα
ES Ισπανία
FR Γαλλία
HR Κροατία
IT Ιταλία
CY Κύπρος
LV Λετονία
LT Λιθουανία
LU Λουξεμβούργο
HU Ουγγαρία
MT Μάλτα
NL Κάτω Χώρες
AT Αυστρία
PL Πολωνία
PT Πορτογαλία
RO Ρουμανία
SI Σλοβενία
SK Σλοβακία
FI Φινλανδία
SE Σουηδία

Γεωγραφικές	ομαδοποιήσεις
Ομαδοποιήσεις	κρατών	μελών
Ανά	γεωγραφική	περιοχή
Κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης: BG, CZ, EE, HR, LV, LT, HU, PL, RO, SI, SK
Κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης: EL, ES, IT, CY, MT, PT
Βορειοδυτικά κράτη μέλη: BE, DK, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE
Βάσει	επιπέδου	ανάπτυξης
Λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη: BG, EE, HR, LV, LT, HU, PL, SK, RO (κατά κεφαλήν ΑΕΕ κάτω από το 75 % 
του μέσου όρου της EU-27 για την περίοδο 2015–2017).
Μέτρια ανεπτυγμένα κράτη μέλη: CZ, EL, CY, MT, PT, SI, SK (κατά κεφαλήν ΑΕΕ μεταξύ 75 % και 90 % του 
μέσου όρου της EU-27 για την περίοδο 2015–2017).
Πολύ ανεπτυγμένα κράτη μέλη: BE, DK, DE, IE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, FI, SE (κατά κεφαλήν ΑΕΕ τουλάχιστον 
το 90 % του μέσου όρου της EU-27 για την περίοδο 2015–2017).
Τα λιγότερο ανεπτυγμένα και τα μέτρια ανεπτυγμένα κράτη μέλη είναι τα επιλέξιμα προς στήριξη από το 
Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2021–2027.

Είδη	περιφερειών	NUTS	2
Η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021–2027 χρησιμοποιεί τρεις κατηγορίες περιφερειών βάσει του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για τα έτη 2015, 2016 και 2017 (βλ. χάρτη).
Λιγότερο	ανεπτυγμένες	περιφέρειες: Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (ΜΑΔ) κάτω του 75 % του μέσου όρου της EU-27. 
Περιφέρειες	μετάβασης: Κατά κεφαλή ΑΕγχΠ (ΜΑΔ) μεταξύ 75 % και 100 % του μέσου όρου της EU-27.
Περισσότερο	ανεπτυγμένες	περιφέρειες: Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (ΜΑΔ) πάνω από το 100 % του μέσου 
όρου της EU-27. 
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Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ: µέσος όρος 2015–2016–2017.

Κατηγορία περιφερειών για την πολιτική συνοχής (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+), 2021–2027

Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες [κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (ΜΑ∆) κάτω του 75 % του µέσου όρου της EU-27]

Περιφέρειες µετάβασης [κατά κεφαλή ΑΕγχΠ (ΜΑ∆) µεταξύ 75 % και 100 % του µέσου όρου της EU-27]

Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες [κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (ΜΑ∆) άνω του 100 % του µέσου όρου της EU-27]
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Είδη	περιφερειών	και	περιοχών
Μητροπολιτικές	περιφέρειες
Πρόκειται για ταξινόμηση περιφερειών σε επίπεδο NUTS 3, η οποία θεσπίστηκε ως εδαφική τυπολογία 
της ΕΕ με τον κανονισμό για τις εδαφικές τυπολογίες (TERCET). Η εν λόγω ταξινόμηση καταρτίστηκε σε 
συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. Πρόκειται για την προσέγγιση του NUTS 3 για όλες τις λειτουργικές αστικές 
ζώνες με πάνω από 250 000 κατοίκους. Προσδιορίζονται δύο είδη μητροπολιτικών περιφερειών: πρωτεύ-
ουσας και άλλες. Στη μητροπολιτική περιφέρεια πρωτεύουσας περιλαμβάνεται η πρωτεύουσα της χώρας. 
Λεπτομερής μεθοδολογία περιλαμβάνεται στο μεθοδολογικό εγχειρίδιο της Eurostat για τις εδαφικές τυπο-
λογίες ( έκδοση 2018).

Κατ'	εξοχήν	αστικές,	ενδιάμεσες,	κατ'	εξοχήν	αγροτικές	περιφέρειες
Πρόκειται για ταξινόμηση περιφερειών σε επίπεδο NUTS 3, η οποία θεσπίστηκε ως εδαφική τυπολογία της 
ΕΕ με τον κανονισμό για τις εδαφικές τυπολογίες (TERCET). Λεπτομερής μεθοδολογία περιλαμβάνεται στο 
 μεθοδολογικό εγχειρίδιο της Eurostat για τις εδαφικές τυπολογίες (έκδοση 2018).

Παραμεθόριες	περιοχές
Ως παραμεθόριες περιοχές, όπως ορίζονται για σκοπούς ανάλυσης, νοούνται οι περιοχές πλάτους τουλάχι-
στον 25 km που βρίσκονται κατά μήκος των χερσαίων συνόρων εντός της ΕΕ, κατά μήκος των χερσαίων 
συνόρων με τις χώρες της ΕΖΕΣ, και στην Ιρλανδία κατά μήκος του συνόρου με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Απομακρυσμένες	περιφέρειες
Οι απομακρυσμένες περιφέρειες της ΕΕ είναι οι εξής: Canarias (Ισπανία), Guyane, Guadeloupe, Réunion, 
Martinique, Mayotte και Mayotte και Saint-Martin (Γαλλία), Açores και Madeira (Πορτογαλία). Για τους σκο-
πούς της ταξινόμησης NUTS, το Saint-Martin ανήκει στην περιφέρεια NUTS 2 Guadeloupe.

Βαθμός	αστικοποίησης
Πόλεις: μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης με πάνω από το 50 % του πληθυσμού τους σε κάποιο αστικό 
κέντρο.
Μικρές	πόλεις	και	προάστια: μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης με πάνω από το 50 % του πληθυσμού τους 
σε αστικές συστάδες, αλλά με λιγότερο από το 50 % να ζει σε κάποιο αστικό κέντρο. 
Αγροτικές	περιοχές: μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης με πάνω από το 50 % του πληθυσμού τους σε αγρο-
τικά φατνία καννάβου.
Η ταξινόμηση με βάση τον βαθμό αστικοποίησης στηρίζεται σε τυπολογία φατνίων καννάβου 1 km². 
Σε  επίπεδο φατνίου καννάβου, καθορίστηκε λεπτομερέστερη τυπολογία, κάνοντας διάκριση σε έξι κατηγορίες:

• Πόλεις 
• Μικρές πόλεις
• Προάστια
• Χωριά
• Αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές
• Κατ’ εξοχήν ακατοίκητες περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

Πόλεις,	ζώνες	μετακινήσεων	μεταξύ	κατοικίας	και	εργασίας	και	λειτουργικές	αστικές	ζώνες
Πόλεις: ίδιος ορισμός με παραπάνω.
Ζώνες	μετακινήσεων	μεταξύ	κατοικίας	και	εργασίας: όμορες μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης με τουλάχιστον 
το 15 % του εργαζόμενου πληθυσμού τους να μετακινείται καθημερινά για λόγους εργασίας σε κάποια πόλη.
Λειτουργικές	αστικές	ζώνες:	η πόλη συν η ζώνη της μετακινήσεων μεταξύ κατοικίας και εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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Σημαντικότερα	σημεία

1.	Εισαγωγή
Η 8η έκθεση συνοχής παρουσιάζει τις κυριότερες αλλαγές που σημειώθηκαν κατά 
την τελευταία δεκαετία ως προς τις εδαφικές ανισότητες και τον τρόπο με τον οποίο 
οι πολιτικές έχουν επηρεάσει τις εν λόγω ανισότητες. Αναδεικνύει τις δυνατότητες 
της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης ως νέων μοχλών ανάπτυξης της ΕΕ, 
αλλά υποστηρίζει ότι, αν δεν αναληφθεί κατάλληλη δράση πολιτικής, ενδέχεται να 
εμφανιστούν νέες οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες. Τέλος, δρομο-
λογεί μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 
να εξελιχθεί η πολιτική συνοχής για να ανταποκριθεί στις εν λόγω προκλήσεις και ει-
δικότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή 
τοποκεντρικών, πολυεπίπεδων και βασιζόμενων στις εταιρικές σχέσεις προσεγγί-
σεων θα εξακολουθήσει να βελτιώνει τη συνοχή, αξιοποιώντας παράλληλα τις συ-
νέργειες και ενσωματώνοντας τους στόχους συνοχής σε άλλες πολιτικές και μέσα. 

2.	Η	συνοχή	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	έχει	βελτιωθεί,	
αλλά	εξακολουθούν	να	υπάρχουν	μεγάλες	διαφορές
Η έκθεση για τη συνοχή αξιολογεί τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη των περιφερεια-
κών ανισοτήτων, αλλά εξετάζει επίσης εν συντομία τις δραματικές βραχυπρόθε-
σμες επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID–19. Η εν λόγω πανδημία είχε 
ασύμμετρο αντίκτυπο στις περιφέρειες της ΕΕ, αντικατοπτρίζοντας τις διαφο-
ρετικές περιφερειακές ικανότητες υγειονομικής περίθαλψης, τους περιορισμούς 
και τις οικονομικές δομές. Η COVID–19 έχει ήδη αυξήσει τη θνησιμότητα της ΕΕ 
κατά 13 % (κεφάλαιο 1), ωστόσο ο αντίκτυπος, έως τώρα, ήταν μεγαλύτερος σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπου η θνησιμότητα αυξήθηκε κατά 17 %1. 
Η πανδημία οδήγησε στη μεγαλύτερη ύφεση που εκδηλώθηκε από το 1945, 
επηρεάζοντας κυρίως τομείς που εξαρτώνται από την προσωπική αλληλεπίδρα-
ση, όπως ο τουρισμός, και μετέβαλε δραστικά τις θέσεις εργασίας, τα σχολεία 
και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μας, ενώ οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί είχαν 
δυσανάλογο αντίκτυπο στις παραμεθόριες περιοχές.

Η σύγκλιση οφείλεται στην υψηλή ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιφερειών, όμως τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το χαμηλό κό-
στος και οι αποδόσεις των επενδύσεων σε υποδομές ενδέχεται να συρρι-
κνωθούν με την πάροδο του χρόνου.

Από	το	2001,	οι	λιγότερο	ανεπτυγμένες	ανατολικές	περιφέρειες	της	ΕΕ	άρ-
χισαν	να	καλύπτουν	τη	διαφορά	με	την	υπόλοιπη	ΕΕ, κάτι που οδήγησε σε 
σημαντική μείωση της διαφοράς σε επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (χάρτης 1). 
Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξής τους ενισχύθηκαν από τον διαρθρωτικό μετασχη-
ματισμό, και ειδικότερα από τη μετατόπιση της απασχόλησης από τη γεωργία 
προς τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ορισμένες από τις εν λόγω περι-
φέρειες  βασίστηκαν στις επενδύσεις σε υποδομές και στο χαμηλό κόστος για την 
προώθηση της ανάπτυξης. Ωστόσο, οι αποδόσεις των επενδύσεων σε υποδομές 
θα μειωθούν και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το χαμηλό κόστος θα 
συρρικνωθούν, εάν οι πραγματικοί μισθοί αυξηθούν ταχύτερα από την παραγω-
γικότητα, ιδίως στους τομείς των εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Για να 
αποφευχθεί τυχόν αναπτυξιακή παγίδα στο μέλλον, οι λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες θα πρέπει να δώσουν ώθηση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 

1 Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες έχουν ΑΕγχΠ χαμηλότερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ, 
οι  περιφέρειες μετάβασης μεταξύ 75 % και 100 %, και οι περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες άνω 
του 100 %.
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Χάρτης 1 Μεταβολή στο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, 2001–2019
Μέση µεταβολή ποσοστού από το προηγούµενο έτος

EU–27= 1,21
Πηγή: Γ∆ REGIO βάσει δεδοµένων του JRC και της Eurostat.
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να αυξήσουν τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και να βελτιώσουν 
την ποιότητα των ιδρυμάτων τους. 

Σε	αρκετές	περιφέρειες	μεσαίου	εισοδήματος	και	σε	λιγότερο	ανεπτυγμένες	
περιφέρειες,	ιδίως	στη	νότια	ΕΕ,	σημειώνεται	οικονομική	στασιμότητα	ή	ύφε-
ση	(χάρτης	1),	κάτι	που	υποδηλώνει	ότι	βρίσκονται	σε	αναπτυξιακή	παγίδα2	
(χάρτης	2). Πολλές περιφέρειες επλήγησαν από την οικονομική και χρηματοπι-
στωτική κρίση το 2008 και έκτοτε αγωνίζονται να ανακάμψουν. Για μακροπρόθε-
σμη ανάπτυξη θα απαιτηθούν μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα, αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και ισχυρότερη ικανότητα καινοτομίας.

Οι	μητροπολιτικές	περιφέρειες	των	πρωτευουσών	έχουν	καλύτερες	επιδόσεις	
από	άλλες	περιφέρειες.	Μεταξύ του 2001 και του 2019 το πραγματικό κατά κε-
φαλήν ΑΕγχΠ στις μητροπολιτικές περιφέρειες αυξήθηκε ταχύτερα σε σύγκριση με 
άλλες περιφέρειες της ΕΕ (κεφάλαιο 2). Στη νότια και ανατολική ΕΕ, τόσο στις περιφέ-
ρειες των πρωτευουσών όσο και στις άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες σημειώθηκε 
υψηλότερη κατά κεφαλήν αύξηση του ΑΕγχΠ και της απασχόλησης, με αποτέλεσμα 
την αυξανόμενη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλη-
σης στις εν λόγω περιφέρειες. Ωστόσο, στη βορειοδυτική ΕΕ, οι μητροπολιτικές πε-
ριφέρειες και άλλες περιφέρειες αναπτύχθηκαν με παρόμοια ταχύτητα, ενώ μόνο οι 
περιφέρειες των πρωτευουσών αναπτύχθηκαν με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό. 

Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της απασχό-
λησης και της κοινωνικής ένταξης3, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται 
 σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις.

Η	απασχόληση	αυξάνεται,	αλλά	οι	περιφερειακές	ανισότητες	συνεχίζουν	να	
είναι	 μεγαλύτερες	 απ’	 ό,τι	 πριν	 από	 το	 2008	 (κεφάλαιο	 5). Η οικονομική 
κρίση του 2008 οδήγησε σε αξιοσημείωτη αύξηση των περιφερειακών ανισο-
τήτων τόσο στα ποσοστά της απασχόλησης όσο και της ανεργίας. Σε επίπεδο ΕΕ, 
το ποσοστό απασχόλησης έχει ανακάμψει πλήρως από την κρίση και έφθασε 
την υψηλότερη τιμή του το 2019 στο 73 % των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών. 
Οι περιφερειακές ανισότητες έχουν μειωθεί από το 2008, αλλά συνεχίζουν να 
είναι ευρύτερες από ό,τι πριν από την οικονομική κρίση. Τα ποσοστά απασχόλη-
σης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες παραμένουν σε πολύ χαμηλότερα 
επίπεδα από εκείνα των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών (χάρτης 3). 

Για	τη	μείωση	των	περιφερειακών	ανισοτήτων	στην	απασχόληση	απαιτείται	
μεγαλύτερη	ανάπτυξη	της	απασχόλησης	και	μείωση	του	χάσματος	μεταξύ	των	
φύλων. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το χάσμα απασχόλησης μεταξύ 
των φύλων είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τις περισσότερο ανεπτυγμένες πε-
ριφέρειες (17 έναντι 9 ποσοστιαίων μονάδων). Συνολικά, οι γυναίκες στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε 
σύγκριση με τους άνδρες στην ίδια περιφέρεια και είναι λιγότερο πιθανό να έχουν 
υψηλό επίπεδο επιδόσεων σε σύγκριση με τις γυναίκες σε άλλες περιφέρειες. 

Ο	αριθμός	των	ατόμων	που	διατρέχουν	κίνδυνο	φτώχειας	και	κοινωνικού	
αποκλεισμού	σημείωσε	πτώση	κατά	17	εκατομμύρια	μεταξύ	2012	και	2019, 
κυρίως λόγω της μείωσης του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρή 
υλική στέρηση στα ανατολικά κράτη μέλη. Για να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για 
μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού έως το 2030 κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια απαιτείται να δια-
τηρηθεί ο σημερινός ρυθμός μείωσης της φτώχειας κατά την επόμενη δεκαετία.  

2 Μια περιφέρεια θεωρείται παγιδευμένη εάν ο ρυθμός ανάπτυξής της έχει επιβραδυνθεί και είναι χαμηλότερος 
από τον ενωσιακό και/ή τον εθνικό ρυθμό ανάπτυξης. Ο χάρτης 2 δείχνει τις περιφέρειες που ήταν παγιδευ-
μένες κατά κύριο λόγο ή με μεγάλη συχνότητα μεταξύ 2000 και 2019. Οι περιφέρειες με γκρίζο χρώμα δεν 
ήταν κατά κύριο λόγο παγιδευμένες. 

3 Βλ. την περιφερειακή διάσταση του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region
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Χάρτης 2 Αριθµός ετών σε αναπτυξιακή παγίδα κατά την περίοδο 2001–2019 ανά επίπεδο 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ το 2000
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Χάρτης 3 Ποσοστό απασχόλησης (20–64), 2020

EU-27 = 72,5
Ο στόχος για το ποσοστό απασχόλησης είναι 78 % έως το 2030.
Πηγή: Eurostat (lfsd_r_lfe2emprt).
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Ωστόσο, η πανδημία αύξησε τον αριθμό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 5 εκατομμύρια το 2020. 

Οι	ανισότητες	στον	 τομέα	 της	υγείας	συρρικνώνονται. Κατά την τελευταία 
 δεκαετία το προσδόκιμο επιβίωσης αυξήθηκε ταχύτερα στις λιγότερο ανεπτυγ-
μένες περιφέρειες σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Ωστόσο, το προσδόκιμο επι-
βίωσης εξακολουθεί να είναι χαμηλό σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ σε 
πολλές ανατολικές περιφέρειες (χάρτης 4). Η πανδημία μείωσε το προσδόκιμο 
επιβίωσης το 2020 σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, αλλά η εν λόγω μείωση είναι 
πιθανό να είναι προσωρινή (κεφάλαιο 1). Η πανδημία ανέδειξε επίσης τις περι-
φερειακές διαφορές ως προς την ικανότητα υγειονομικής περίθαλψης. 

Η	πολιτική	συνοχής	συνέβαλε	στη	μείωση	των	ανισοτήτων.
Σύμφωνα	 με	 την	 οικονομική	 μοντελοποίηση,	 το	 2023	 το	 κατά	 κεφαλήν	
ΑΕγχΠ	 θα	 είναι	 κατά	 2,6	%	 υψηλότερο	 στις	 λιγότερο	 ανεπτυγμένες	 πε-
ριφέρειες	 χάρη	στη	στήριξη	από	 την	πολιτική	συνοχής	 κατά	 την	περίοδο	
2014–2020. Το εν λόγω μοντέλο δείχνει επίσης ότι η διαφορά μεταξύ του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ στις περιφέρειες που αντιπροσωπεύουν τα ανώτερα και κατώ-
τερα δεκατημόρια θα μειωθεί κατά 3,5 % (κεφάλαιο 9). 

Μετά τη συρρίκνωση των εθνικών δημόσιων επενδύσεων λόγω της οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η	πολιτική	συνοχής	κατέστη	σημαντικότερη	πηγή	
επενδύσεων (κεφάλαιο 8). Στις «χώρες συνοχής», η χρηματοδότηση για τη συνοχή 
αυξήθηκε από 34 % των συνολικών δημόσιων επενδύσεων την περίοδο προγραμ-
ματισμού 2007–2013 σε 52 % των συνολικών δημόσιων επενδύσεων την περί-
οδο προγραμματισμού 2014–2020 (εικόνα 1). Χωρίς την πολιτική συνοχής, η μεί-
ωση των δημόσιων επενδύσεων θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη στις εν λόγω χώρες. 

Η πολιτική συνοχής ανταποκρίθηκε γρήγορα στην	κρίση	της	νόσου	COVID–19,	
	κινητοποιώντας	πρόσθετη	χρηματοδότηση,	καθιστώντας	επιλέξιμες	τις	δαπά-
νες	για	την	αντιμετώπιση	της	κρίσης	και	επιτρέποντας	υψηλότερα	ποσοστά	
συγχρηματοδότησης. Με τον τρόπο αυτόν, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπό-
ρεσαν να ανταποκριθούν στην κρίση. Ωστόσο, η πολιτική συνοχής θα πρέπει τώρα 
να επικεντρωθεί εκ νέου στη βασική της αποστολή, συγκεκριμένα στη μείωση των 
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Χάρτης 4 Προσδόκιµο επιβίωσης, 2019
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 περιφερειακών ανισοτήτων και την προώθηση της μακροπρόθεσμης περιφερει-
ακής ανάπτυξης. 

3.	Οι	κινητήριες	δυνάμεις	της	περιφερειακής	
ανάπτυξης	τείνουν	να	δίνουν	ώθηση	στη	συνοχή
Οι επενδύσεις σε υποδομές, δεξιότητες, καινοτομία και διακυβέρνηση συνέχισαν 
να δίνουν ώθηση στη σύγκλιση τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, εξακολουθούν να 
υπάρχουν διαφορές και πολλές από τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης συνε-
χίζουν να είναι συγκεντρωμένες στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και 
αστικές περιοχές. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα αυτών 
των επενδύσεων εξαρτάται από την επιλογή κατάλληλου ανά περιφέρεια επενδυτι-
κού μείγματος και την ύπαρξη επαρκούς θεσμικού και μακροοικονομικού πλαισίου. 

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014–2020, σχεδόν το ήμισυ των επενδύ-
σεων της πολιτικής συνοχής στήριξε τις υποδομές, κυρίως λόγω των αναγκών της 
ανατολικής ΕΕ. Οι εν λόγω επενδύσεις συνέβαλαν στη μείωση του χάσματος όσον 
αφορά τις επιδόσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών στην ανατολική ΕΕ και 
στην	κάλυψή	του	στη	νότια	ΕΕ (κεφάλαιο 4). Οι εν λόγω επενδύσεις βελτίωσαν 
επίσης τις επιδόσεις των σιδηροδρόμων στη νότια και ανατολική ΕΕ. Ωστόσο, εξα-
κολουθούν να απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις στην ανατολική ΕΕ, ιδιαίτερα 
για τη στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. 

Η	 βασική	 ευρυζωνική	 πρόσβαση	 είναι	 σχεδόν	 καθολική	 στην	 ΕΕ, ωστό-
σο συνδέσεις πολύ υψηλής ταχύτητας είναι διαθέσιμες μόνο σε δύο στους 
τρεις κατοίκους πόλεων και σε έναν στους έξι κατοίκους αγροτικών περιοχών 
( κεφάλαιο 4). Οι επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και ΤΠ από μόνες τους 
δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Πρέπει να συνο-
δεύονται από πολιτικές που δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανά-
πτυξη των επιχειρήσεων και βοηθούν τους εργαζομένους να έχουν πρόσβαση 
σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες. 

Η πραγματοποίηση επαρκών επενδύσεων στην προστασία του περιβάλλοντος, την 
καθαρή ενέργεια και την παροχή συναφών υπηρεσιών είναι απαραίτητη για να δι-
ασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα 
ζωής. Η	ρύπανση	του	αέρα	και	των	υδάτων	έχει	μειωθεί,	αλλά	εξακολουθεί	να	
παραμένει	υπερβολικά	υψηλή	σε	πολλές	λιγότερο	ανεπτυγμένες	περιφέρειες.	
Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα λεπτά σωματίδια είναι υψηλή σε πολ-
λές ανατολικές περιφέρειες. Εντός της ΕΕ, εκτιμάται ότι οδηγεί σε 400 000 πρόω-
ρους θανάτους ετησίως. Οι συγκεντρώσεις όζοντος εξακολουθούν να είναι υπερ-
βολικά υψηλές σε πολλές νότιες περιφέρειες. Η επεξεργασία των λυμάτων έχει 
βελτιωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά εξακολουθούν να απαιτούνται περισσότερες 
επενδύσεις σε πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες μετά-
βασης για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων (κεφάλαιο 3). 

Η	χρηματοδότηση	για	τις	δεξιότητες	είναι	άνισα	κατανεμημένη	και	συγκεντρώ-
νεται	στις	περισσότερο	ανεπτυγμένες	περιφέρειες και κυρίως στις περιφέρειες 
πρωτευουσών. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες υστερούν σημαντικά έναντι 
των περιφερειών μετάβασης και των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών 
όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και τις ψηφιακές δε-
ξιότητες. Παρά τις βελτιώσεις σε επίπεδο ΕΕ, οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών 
εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Όταν είναι πολλοί οι εργαζόμενοι που δεν έχουν 
φοιτήσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η γεφύρωση του χάσματος παραγωγικό-
τητας γίνεται δυσκολότερη. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο και τις δεξιότητες, 
υφίσταται επίσης μεγάλο χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Οι κά-
τοικοι των πόλεων είναι πιθανότερο να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, να συμμετέ-
χουν σε πρόγραμμα κατάρτισης και να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο ψηφιακών 
 δεξιοτήτων σε σχέση με τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών.
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Η	επιχειρηματικότητα	έχει	ζωτική	σημασία	για	την	ανάπτυξη, αλλά τείνει να 
συγκεντρώνεται στις μεγαλύτερες πόλεις. Οι νέες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιφέρειες με χαμηλή ανάπτυξη. Η σύσταση 
σχετικά με την αποτελεσματική ενεργό στήριξη της απασχόλησης μετά την κρίση 
της νόσου COVID–19 (EASE)4 επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο η αναβάθμι-
ση των δεξιοτήτων, η επανειδίκευση και η επιχειρηματική στήριξη μπορούν να 
προωθήσουν την επαγγελματική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς, λαμβανομένου 
υπόψη του περιφερειακού πλαισίου. 

Η καινοτομία είναι ο βασικός καθοριστικός παράγοντας της μακροπρόθεσμης πε-
ριφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, ωστόσο	το	χάσμα	καινοτομίας	μεταξύ	των	
περιφερειών	στην	Ευρώπη	έχει	διογκωθεί. Παρότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την κάλυψη της διαφοράς, πολλές 
περιφέρειες, ακόμα και σε περισσότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, έχουν μείνει 
πίσω (εικόνα 2). Η εν λόγω υστέρηση δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη επενδύ-
σεων στην Ε&Α, αλλά και στις αδυναμίες των περιφερειακών οικοσυστημάτων 
καινοτομίας. Η καλύτερη διάδοση της καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο μπορεί να βοηθήσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τις περι-
φέρειες μετάβασης να καλύψουν τη διαφορά. Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευ-
σης, οι οποίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 
2014–2020, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του χάσματος, 
αλλά θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στις περιφερειακές δυνατότητες.

Το εν λόγω χάσμα καινοτομίας επιδεινώνεται από	τα	χαμηλά	επίπεδα	καινοτο-
μίας	και	τα	περιορισμένα	δευτερογενή	αποτελέσματα	στο	ανθρώπινο	κεφά-
λαιο	από	τους	διεθνείς	εμπορικούς	δεσμούς	και	τις	αλυσίδες	αξίας σε πολλές 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες μετάβασης. Παρά τις συχνά 
σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) και τις εξαγωγές, πολλές περιφέρειες 
δεν αξιοποιούν τα οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. 
Η περιορισμένη υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών, των πρακτικών δια-
χείρισης και των τεχνολογιών της βιομηχανίας 4.0 στις επιχειρήσεις και στον 
δημόσιο τομέα σημαίνει ότι πολλές περιφέρειες δεν είναι προετοιμασμένες να 

4 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματική ενεργό στήριξη της απασχόλησης μετά την κρίση της 
νόσου COVID–19 (EASE) [C(2021) 1372 της 4.3.2021].
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Εικόνα 2	Επιδόσεις	καινοτομίας	των	περιφερειών	της	ΕΕ,	2021
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εκμεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες και είναι ευάλωτες σε ενδεχόμενη επανεγκα-
τάσταση της παραγωγής όσο εξελίσσονται οι αλυσίδες αξίας.

Η	διακυβέρνηση	στην	ΕΕ	βελτιώνεται	ως	επί	το	πλείστον,	αλλά	εξακολου-
θούν	να	υπάρχουν	διαφορές	μεταξύ	και	εντός	των	κρατών	μελών ( χάρτης 55) 
(κεφάλαιο 7). Η βελτίωση των θεσμών μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των επενδύσεων και των επιπέδων καινοτομίας και επι-
χειρηματικότητας, παραγόντων ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη οικο-
νομική ανάπτυξη. Όλα τα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει το επιχειρηματικό τους 
περιβάλλον, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Η αποτε-
λεσματικότητα του δικαστικού συστήματος διαφέρει επίσης μεταξύ των κρατών 
μελών και σε λίγα κράτη μέλη η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου έχει 
επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου. 

Ο	ρόλος	και	η	ικανότητα	των	φορέων	διακυβέρνησης	σε	υποεθνικό		επίπεδο	
όσον	 αφορά	 την	 οικονομική	 ανάπτυξη	 παραμένουν	 ανομοιογενή, παρότι 
πραγματοποιούν τις περισσότερες δημόσιες επενδύσεις, κυρίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (κεφάλαιο 8). 
Οι τοποκεντρικές πολιτικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις χώρες με σημαντικές 
εσωτερικές οικονομικές ανισότητες. Η τοπική και περιφερειακή αυτονομία έχει 
αυξηθεί με αργούς ρυθμούς στις χώρες συνοχής τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
παραμένει χαμηλότερη από ό,τι στην υπόλοιπη ΕΕ. Δεδομένου ότι η διαχείριση 
των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής αποτελεί πρόκληση για τις περιφέρει-
ες με περιορισμένη αυτονομία και λιγότερη πείρα στην πραγματοποίηση δημόσι-
ων επενδύσεων, η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας και στην εφαρμογή στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης, κυρίως 
μέσω των εδαφικών μέσων και της συνεργασίας εντός λειτουργικών περιοχών. 

4.	Νέες	ευκαιρίες	για	ανάπτυξη,	με	παράλληλο	
κίνδυνο	εμφάνισης	νέων	ανισοτήτων
Κατά τα επόμενα 30 έτη, η ανάπτυξη της ΕΕ θα καθοδηγείται από την πράσινη και 
την ψηφιακή μετάβαση. Οι εν λόγω μεταβάσεις θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, 
αλλά θα απαιτήσουν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που ενδέχεται να προκα-
λέσουν νέες περιφερειακές ανισότητες. Εάν αγνοηθεί, η δημογραφική μετάβαση 
μπορεί να υπονομεύσει τόσο τη συνοχή όσο και την ανάπτυξη. Από τον τρόπο δι-
αχείρισης των εν λόγω μεταβάσεων θα εξαρτηθεί η ικανότητα του συνόλου των 
περιφερειών και των πολιτών, οπουδήποτε και αν ζουν, να επωφεληθούν από τις 
εν λόγω μεταβάσεις. Αν δεν διαμορφωθεί σαφές εδαφικό όραμα για τον τρόπο 
διαχείρισης των εν λόγω διαδικασιών και δεν υλοποιηθεί με φιλόδοξο τρόπο ο 
ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
μπορεί να αισθανθούν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται και ότι δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι επιπτώσεις στις κοινότητές τους, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τη 
δυσαρέσκεια ως προς τον βαθμό δημοκρατίας. Για να προετοιμαστεί η Ευρώπη 
να αντιμετωπίσει τις εν λόγω προκλήσεις, είναι σημαντικό να προωθηθεί η επαγ-
γελματική μετάβαση σε πράσινους και ψηφιακούς τομείς, καθώς και η γεφύρωση 
των σχετικών ελλείψεων δεξιοτήτων, όπως προτείνεται στη σύσταση EASE.

Η	πράσινη	μετάβαση	και	ειδικότερα	οι	στόχοι	της	κυκλικής	οικονομίας	με	ου-
δέτερο	ισοζύγιο	άνθρακα	θα οδηγήσουν σε μετασχηματισμό των οικονομιών 
μας. Θα τονώσουν την απασχόληση σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, η ανακύκλωση, ο σχεδιασμός, οι ανακαινίσεις και οι υπηρεσίες οικοσυστη-
μάτων, αλλά μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τους τομείς που πρέπει να μειώσουν 
τις εκπομπές τους και τις περιφέρειες στις οποίες βρίσκονται (χάρτες 6 και 7).  

5 Ο δείκτης βασίζεται σε περιφερειακή έρευνα που μετρά την ποιότητα της τοπικής αστυνόμευσης, της εκπαί-
δευσης και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και της διαφθοράς, του νεποτισμού και των διακρίσεων κατά 
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
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Χάρτης 5 Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας διακυβέρνησης, 2021
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Χάρτης 6 Συνολική µεταβολή εκποµπών CO₂ από ορυκτά καύσιµα, 1990–2018
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Πηγή: Crippa et al. (2019).

Χάρτης 7 Κατά κεφαλήν εκποµπές CO₂ από ορυκτά καύσιµα, 2018
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Το φυσικό κεφάλαιο στις αγροτικές περιφέρειες μπορεί να ενισχύσει τις θέσεις 
εργασίας στη διαχείριση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων και των ανανεώσι-
μων πηγών  ενέργειας. Ως εκ τούτου, ο κοινωνικός αντίκτυπος του στόχου της 
ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 θα διαφέρει από τη μία περιφέρεια 
στην άλλη και μπορεί να είναι μεγαλύτερος στις περιφέρειες με υψηλά ποσοστά 
φτώχειας. Αυτό θα απαιτήσει τη στήριξη από μέσα πολιτικής όπως το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης. 

Η	 ψηφιακή	 μετάβαση	 προχωρά	 με	 διαφορετικές	 ταχύτητες	 μεταξύ	 των	
	ευρωπαϊκών	περιφερειών. Για την ολοκλήρωσή της θα απαιτηθεί να επεκταθεί 
η πρόσβαση στο διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας, να ενισχυθούν οι ψηφιακές 
δεξιότητες και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε εξοπλισμό ΤΠ. Με τον τρόπο 
αυτόν, θα ωφεληθούν οι αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι οι συνδέσεις τους στο 
διαδίκτυο τείνουν να είναι αργές και οι ψηφιακές δεξιότητές τους βρίσκονται κάτω 
από τον μέσο όρο. Η ταχύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο θα δώσει τη δυνατότητα 
σε περισσότερα άτομα να εργάζονται από το σπίτι, θα βελτιώσει την πρόσβαση σε 
 διαδικτυακές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων στους τομείς της κατάρτισης, της υγείας 
και του ηλεκτρονικού εμπορίου, και ενδεχομένως να ενθαρρύνει την επέκταση της 
παροχής υπηρεσιών πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα λιγότερο ανεπτυγμένα 
κράτη μέλη θα επωφεληθούν περισσότερο από την εν λόγω μετάβαση, καθώς οι 
επιχειρήσεις τους υστερούν όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και των πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Οι	 δημογραφικές	 αλλαγές,	 ιδίως	 η	 γήρανση	 του	 πληθυσμού,	 θα	 επηρεά-
σουν	όλες	τις	περιφέρειες,	αλλά	πρωτίστως	τις	αγροτικές. Κατά την επόμενη 
δεκαετία ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προβλέπεται να αυξηθεί κατά 
περισσότερο από 25 % σε μία στις πέντε περιφέρειες. Ο οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά περισσότερο από 10 % σε μία στις 
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τέσσερις  περιφέρειες. O πληθυσμός ηλικίας κάτω των 20 ετών προβλέπεται να 
 συρρικνωθεί κατά περισσότερο από 10 % σε μία στις τρεις περιφέρειες. Συνολικά, 
το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε περιφέρεια με πληθυσμιακή συρρίκνωση 
προβλέπεται να αυξηθεί από 34 % σε 51 % μεταξύ 2020 και 2040 (κεφάλαιο 6). 
Οι αγροτικές περιφέρειες πλήττονται ιδιαίτερα, καθώς ήδη ο πληθυσμός τους 
συρρικνώνεται (πίνακας 1). Οι τάσεις αυτές μπορεί να επηρεάσουν τις δυνατότη-
τες ανάπτυξης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Τα τελευταία χρόνια ορισμένες περιοχές της Ευρώπης αντιμετώπισαν την υποτονι-
κότητα ή την υποχώρηση των οικονομικών ευκαιριών, της κοινωνικής κινητικότη-
τας και της ποιότητας ζωής. Η εν λόγω μακροπρόθεσμη οικονομική ύφεση επέτεινε 
την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών. Τα ευρωβαρόμετρα δείχνουν ότι οι κά-
τοικοι των αγροτικών περιοχών είναι πιθανότερο να πιστεύουν ότι η άποψή τους 
δεν μετράει και να μην εμπιστεύονται την ΕΕ. Ωστόσο, οι πολίτες έχουν μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις απ’ ό,τι στις εθνικές ή 
ενωσιακές αρχές. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω ανησυχιών, η πράσινη και η 
ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με δίκαιο και ισότιμο τρόπο, να 
αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης χωρίς αποκλεισμούς και να αναπτυχθούν στο 
πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. 

5.	Προκλήσεις	για	την	πολιτική	συνοχής
Η έκθεση στρατηγικών προβλέψεων6 αναδεικνύει τις κλιματικές και άλλες περι-
βαλλοντικές προκλήσεις, την ψηφιακή υπερσυνδεσιμότητα και τους τεχνολογικούς 
μετασχηματισμούς, την πίεση στη δημοκρατία, τις αλλαγές στην παγκόσμια τάξη και 
τη δημογραφία ως μείζονες τάσεις. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η πολιτική συνο-
χής έχει μειώσει τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες. Ωστόσο, η 
πράσινη, η ψηφιακή και η δημογραφική μετάβαση, στον βαθμό που θα είναι σημα-
ντικές, μπορεί να δημιουργήσουν νέες ανισότητες, να αυξήσουν τις απαιτήσεις για 
τις εθνικές και τοπικές αρχές, να επιτείνουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να ασκήσουν 
πίεση στις δημοκρατίες μας. Οι εν λόγω προκλήσεις θα επηρεάσουν και άλλες ανε-
πτυγμένες χώρες. Οι ανταλλαγές πολιτικής με άλλες ενδιαφερόμενες χώρες θα 
μπορούσαν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τον πολιτικό διάλογο. 

Πώς μπορεί η πολιτική συνοχής, μαζί με άλλες πολιτικές της ΕΕ, να αντιμετωπίσει 
τις εν λόγω νέες προκλήσεις; Οι πολίτες της Ευρώπης πρέπει να έχουν εμπιστο-
σύνη στο μέλλον τους, οπουδήποτε και αν ζουν. Η πολιτική συνοχής μπορεί να 
καθησυχάσει τους Ευρωπαίους με τρεις τρόπους: πρώτον, προσφέροντάς τους θε-
τική οικονομική προοπτική για την περιφέρειά τους· δεύτερον, αντιμετωπίζοντας 
τις ανησυχίες τους σχετικά με την ποιότητα ζωής τους, τις ευκαιρίες απασχόλησής 
τους και την κοινωνική συμπερίληψή τους· και, τρίτον, εξασφαλίζοντας τη δίκαιη 
κατανομή του κόστους και των οφελών που απορρέουν από την αντιμετώπιση των 
νέων προκλήσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον προσδιορισμό των βέλτιστων 
απαντήσεων στους εν λόγω νέους παράγοντες που προκαλούν ανισότητες, με την 
ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών και με τη συνεκτίμηση του εδαφικού αντικτύ-
που των οριζόντιων πολιτικών της ΕΕ. Σύμφωνα με τον στόχο της ανοδικής κοινω-
νικής σύγκλισης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να 
δρομολογηθεί ευρεία συζήτηση πολιτικής στο πλαίσιο αυτών των τομέων, η οποία 
θα συμβάλει στην ανάπτυξη της πολιτικής μετά το 2027.

Αντιμετώπιση	των	νέων	παραγόντων	που	
προκαλούν	ανισότητες	με	τους	εξής	τρόπους:

 • Διασφάλιση	δίκαιης	μετάβασης. Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
κυκλική οικονομία, η προστασία του περιβάλλοντός μας, η αποκατάσταση 
της φύσης και η μείωση της ρύπανσης θα αποφέρουν πολλά οφέλη, αλλά το 

6 https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_el 
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κόστος θα πρέπει να κατανεμηθεί δίκαια. Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης 
θα μπορούσε να επεκταθεί για την αντιμετώπιση του κοινωνικού κόστους 
που επιφέρουν ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σ’ 
αυτήν, καθώς και οι άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων μέσω 
της καλύτερης πρόβλεψης των διαρθρωτικών αλλαγών, μέσω της καταπο-
λέμησης της φτώχειας, μέσω των επενδύσεων στις δεξιότητες και μέσω 
της στενής συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα εδαφικά επίπεδα.

 • Ενίσχυση	της	ανθεκτικότητας	και	της	ικανότητας	απόκρισης	σε	ασύμμε-
τρους	κλυδωνισμούς. Η πανδημία υπογραμμίζει την ανάγκη να μπορεί η πο-
λιτική συνοχής να ανταποκρίνεται σε απροσδόκητους κλυδωνισμούς, κυρίως 
σε όσους συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση και τις τεχνολογικές αλλαγές. 
Οι περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από λίγους, περιορισμέ-
νους τομείς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα ευάλω-
τες. Η διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως σε σχέση με 
την ψηφιακή μετάβαση σε συνδυασμό με τοποκεντρικές πολιτικές, όπως οι 
στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης,μπορεί να βοηθήσει τις περιφέρειες να κα-
ταστούν πιο παραγωγικές και λιγότερο ευάλωτες στους κλυδωνισμούς.

 • Παροχή	βοήθειας	στις	περιφέρειες	για	την	αντιμετώπιση	των	δημογραφι-
κών	αλλαγών.	Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στη συρρίκνωση 
του εργατικού δυναμικού προσλαμβάνοντας περισσότερα άτομα από ομάδες 
με χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, όπως οι νέοι, οι γυναίκες και οι μετα-
νάστες από τρίτες χώρες, και επενδύοντας περισσότερο στην καινοτομία και 
στις τεχνολογίες εξοικονόμησης εργασίας και αύξησης της εργασίας, καθώς και 
στην εκπαίδευση ενηλίκων, ιδίως των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και 
χαμηλής ειδίκευσης, γεγονός που θα βοηθούσε στην επίτευξη του στόχου της 
συνόδου κορυφής του Πόρτο7. Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης θα πρέπει να προσαρμοστούν στη μείωση του αριθμού των 
μαθητών, ενώ άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ο τομέας της υγειονομικής περί-
θαλψης θα πρέπει να εξυπηρετούν αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων κατοίκων. 

 • Αντιμετώπιση	της	πίεσης	που	ασκείται	στη	δημοκρατία	και	τις	αξίες	της.	
Τα εδαφικά μέσα για τη συμμετοχή των τοπικών φορέων των πόλεων, των 
κωμοπόλεων, των αγροτικών περιοχών, των παράκτιων περιοχών και των 
νησιών, καθώς και η αρχή της εταιρικής σχέσης, που εντάσσεται στην πολιτική 
συνοχής, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πίεσης που ασκείται 
στη δημοκρατία με την αύξηση της οικειοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών. 
Η εδαφική συνεργασία δημιουργεί νέες κοινότητες κοινού ενδιαφέροντος και 
στηρίζει την ορατή παροχή δημόσιων αγαθών σε διάφορα εδαφικά επίπεδα.

Ενίσχυση	του	ρόλου	των	περιφερειών	στην	οικοδόμηση	
του	μέλλοντος	της	Ευρώπης	με	τους	εξής	τρόπους:

 • Δημιουργία	νέων	οικονομικών	προοπτικών	για	τις	λιγότερο	ανεπτυγμένες	
και	τις	περιφερειακές	περιοχές.	Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και οι 
περιφερειακές περιοχές ενδέχεται να χρειάζονται ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης. 
Το εν λόγω πρότυπο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αναδυόμενες ευκαιρί-
ες, τους διεθνείς δεσμούς, την εδαφική κατανομή των ειδικών αναγκών και 
πόρων, καθώς και την παροχή δημόσιων αγαθών, όπως οι στρατηγικοί πόροι, 
η βιοποικιλότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι υπηρεσίες. 

 • Ενσωμάτωση	 της	 καινοτομίας	 σε	 όλες	 τις	 περιφέρειες. Η αντιμετώπι-
ση των αδυναμιών ως προς τη διάδοση και την υιοθέτηση νέων ιδεών 
και  τεχνολογιών και η ενθάρρυνση της καινοτομίας ευρείας βάσης θα 

7 Μεταξύ αυτών και ο στόχος να παρακολουθεί επιμόρφωση τουλάχιστον το 60 % των ενηλίκων κάθε 
χρόνο. https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf 
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 διασφαλίσουν ότι όλες οι περιφέρειες μπορούν να επωφεληθούν από μια 
οικονομία όλο και υψηλότερης έντασης γνώσεων.

 • Ενίσχυση	της	διασυνοριακής	και	διαπεριφερειακής	συνεργασίας. Η παν-
δημία ανέδειξε τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν είναι αναγκαία η διέλευ-
ση των εθνικών συνόρων για σκοπούς εργασίας, εκπαίδευσης, υγειονομικής 
περίθαλψης και για άλλες υπηρεσίες. Οι επιδόσεις των οδικών και σιδηρο-
δρομικών μεταφορών είναι χαμηλότερες στις παραμεθόριες περιφέρειες. 
Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων απαιτούνται καλύτερη διακυ-
βέρνηση των λειτουργικών παραμεθόριων περιοχών, ισχυρότερος συντο-
νισμός των υπηρεσιών, των υποδομών και των επενδύσεων, καθώς και 
ανταλλαγή εμπειριών που υποστηρίζονται από πανευρωπαϊκή έρευνα.

 • Ενίσχυση	των	δεσμών	μεταξύ	αστικών	και	αγροτικών	περιοχών	και	του	
ρόλου	των	μικρότερων	πόλεων	και	κωμοπόλεων	στη	στήριξη	των	αγρο-
τικών	περιοχών.	Οι μεγάλες πόλεις και οι μητροπολιτικές περιφέρειές τους 
λειτουργούν συχνά ως πρότυπα οικονομικής ανάπτυξης. Ορισμένες μικρότε-
ρες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά παρέχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα δη-
μόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών. Ο ρόλος τους ως περιφερειακών κέντρων 
σημαίνει ότι αποτελούν σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιφέρεια. 
Η ενίσχυση του ρόλου τους θα μπορούσε να τονώσει την οικονομική ανάπτυ-
ξη και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Παρόλο που οι αστικές περιοχές αντι-
μετωπίζουν διακριτές προκλήσεις, η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών εντός 
των λειτουργικών περιοχών θα μπορούσε να ωφελήσει τόσο τους κατοίκους 
των αστικών περιοχών όσο και τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών. Το 
μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές8 παρέχει ένα πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. 

 • Αντιμετώπιση	 των	 αναγκών	 των	 περιοχών	 που	 έχουν	 μείνει	 πίσω. 
Ορισμένες περιφέρειες βρίσκονται αντιμέτωπες με την κληρονομιά των 
διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν συρρικνώσει τις παραδοσιακές πηγές 
απασχόλησης και έχουν οδηγήσει σε αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και σε υπο-
βάθμιση του περιβάλλοντος, δημιουργώντας αναπτυξιακές παγίδες. Οι εν 
λόγω περιοχές βρίσκονται συχνά σε χώρες ή περιφέρειες μεσαίου εισο-
δήματος. Για την ενσωμάτωση αυτών των κοινοτήτων στην ευρύτερη πε-
ριφερειακή και εθνική οικονομία, σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, απαιτούνται στοχευμένες πολιτικές. 

Ανάπτυξη	των	εργαλείων	για	την	επίτευξη	συνοχής	
με	ορίζοντα	το	2050	με	τους	εξής	τρόπους:

 • Αύξηση	της	αποτελεσματικότητας	των	τοποκεντρικών	πολιτικών. Η ανά-
γκη συμπλήρωσης των εθνικών διαρθρωτικών πολιτικών με τοποκεντρικές 
πολιτικές αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Η έξυπνη εξειδίκευση δείχνει 
τον τρόπο αξιοποίησης των τοπικών πλεονεκτημάτων για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και του οικοσυστήματος καινοτομίας. Τα τοπικά στοχευ-
μένα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης κατευθύνουν την ευρωπαϊκή στή-
ριξη στις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τις κοινότητες που πλήττονται 
περισσότερο από τις διαρθρωτικές αλλαγές που προκαλεί η κλιματική αλλα-
γή. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να ενισχυθεί για την επίτευξη άλλων 
βασικών στόχων πολιτικής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, κυρίως για 
την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Επιπλέον, πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως η προσέγγιση της ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και ο ειδι-
κός στόχος πολιτικής «Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες».

 • Περαιτέρω	εξορθολογισμός	της	υλοποίησης	της	πολιτικής	συνοχής	για	
τους	δικαιούχους.	Με βάση τις απλουστεύσεις και την ευελιξία που έχουν 

8 COM(2021) 345 final, 30.6.2021.
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ήδη εισαχθεί για την περίοδο προγραμματισμού 2021–2027, τόσο στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής όσο και σε άλλα σχετικά επενδυτικά ταμεία, 
διερευνώνται πρόσθετες ευνοϊκές για τους δικαιούχους βελτιώσεις στην 
υλοποίηση της πολιτικής. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ενισχυθούν οι βασικές 
αρχές μιας τοποκεντρικής και συμμετοχικής υλοποίησης, όπως η πολυεπίπε-
δη διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής σχέσης.

 • Ενίσχυση	του	ρόλου	της	πολιτικής	συνοχής	στην	απελευθέρωση	δημόσιων	
και	 ιδιωτικών	επενδύσεων	στην	πράσινη,	 την	ψηφιακή	και	 τη	δημογρα-
φική	μετάβαση.	Η πολιτική συνοχής μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότερο 
ρόλο στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε περιφερειακό, αστικό και τοπικό 
επίπεδο, στη μόχλευση πόρων του ιδιωτικού τομέα και στη στήριξη των ανα-
γκαίων θεσμικών προσαρμογών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως 
οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στο κατάλληλο επίπεδο διαθέτουν απαραιτή-
τως την ικανότητα να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα τις εν λόγω επενδύσεις 
μέσω φορολογικών εσόδων, τελών χρήσης, επιβαρύνσεων και άλλων πηγών 
εσόδων. Οι εν λόγω προσπάθειες θα πρέπει να συνδυαστούν με τη στήριξη 
της Επιτροπής για την ενίσχυση του πλαισίου προϋποθέσεων για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση.

 • Αύξηση	επενδύσεων	στους	ανθρώπους	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	ζωής	
τους. Για να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα και η συνοχή της Ευρώπης 
στο μέλλον, θα απαιτηθούν περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των 
δεξιοτήτων, της δημιουργικότητας και του δυναμικού τους όσον αφορά τη 
δημιουργία επιχειρήσεων και την καινοτομία. Οι εν λόγω επενδύσεις θα 
είναι απαραίτητες για την επιτυχή διαχείριση της τεχνολογικής, της πράσινης 
και της ψηφιακής μετάβασης στο μέλλον. Για να ενισχύσει την κοινωνική 
της συνοχή και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ομάδων που έχουν μείνει 
πίσω, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σε στοχευμένα μέτρα ενεργοποίησης 
και κοινωνικής συμπερίληψης, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζει μεταρ-
ρυθμίσεις πολιτικής με στόχο την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

 • Ενίσχυση	της	συμπληρωματικότητας	στο	πλαίσιο	άλλων	πολιτικών	της	ΕΕ.	
Η τρέχουσα προσέγγιση των συνεργειών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, η οποία επικεντρώνεται στις εισροές και τις χρηματοοικονομικές ροές, 
πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην πραγματική συμπληρωματικότητα των 
πολιτικών. Νέοι τομείς πολιτικής —όπως οι στρατηγικές αλληλεξαρτήσεις, η 
κοινωνική πολιτική για το κλίμα, οι ευρωπαϊκές βιομηχανικές συμμαχίες—, 
στους οποίους η πολιτική συνοχής θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα σημα-
ντική, πρέπει να αποκτήσουν ειδική περιφερειακή εστίαση. Οι εκτιμήσεις των 
εδαφικών επιπτώσεων και η αγροτική θωράκιση θα πρέπει να ενισχυθούν, 
έτσι ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων περιοχών της ΕΕ. Η αρχή της «μη πρόκλησης βλάβης στη 
συνοχή», η οποία σημαίνει ότι καμία δράση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει 
τη διαδικασία σύγκλισης ή να συμβάλλει στις περιφερειακές ανισότητες, θα 
πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να ενσωματωθεί στη χάραξη πολιτικής.

 • Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ θα διαθέσει έως και 
724 δισεκατ. EUR στα κράτη μέλη. Από την εν λόγω χρηματοδότηση, το 
37 % πρέπει να διατεθεί στη δράση για το κλίμα και το 20 % στην ψηφιακή 
μετάβαση. Θα αποτελέσει βασική πρόκληση να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω 
πόροι θα	συμβάλουν	στη	συνοχή με συντονισμένο τρόπο.

Στο πλαίσιο του φόρουμ συνοχής του 2022 θα ξεκινήσει συζήτηση μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν 
από την πρόσφατη κρίση, καθώς και μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με 
τις μελλοντικές προκλήσεις για την πολιτική συνοχής, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
καμία περιοχή δεν θα μείνει πίσω.
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Κεφάλαιο	1	

Η	περιφερειακή	διάσταση	
της	πανδημίας	COVID–19

 • Η εκδήλωση της πανδημίας COVID–19 επέφερε τουλάχιστον 872 000 περισσότερους θανάτους 
στην ΕΕ σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αυξημένη θνησιμότητα ήταν υψηλότερη στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε σύγκριση με τις περιφέρειες μετάβασης και τις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες. Μολονότι το πρώτο κύμα έπληξε κυρίως τις βορειοδυτικές και 
τις νότιες περιφέρειες, στα επακόλουθα κύματα η υψηλότερη θνησιμότητα καταγράφηκε στις 
ανατολικές περιφέρειες.

 • Οι περιορισμοί που θεσπίστηκαν με στόχο την ανάσχεση της πανδημίας οδήγησαν στη μεγαλύτερη 
ύφεση μετά το 1945. Οι επιπτώσεις ήταν σοβαρότερες στις νότιες περιφέρειες, ιδίως σε εκείνες 
που εξαρτώνται από τον τουρισμό, όπου σημειώθηκε η σημαντικότερη μείωση σε εργατώρες και 
ΑΕγχΠ.

 • Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν έπληξαν αποκλειστικά τον τομέα του τουρισμού, αλλά επίσης και 
τις παραμεθόριες περιοχές όπου οι πολίτες δεν μπορούσαν πλέον να διασχίζουν εθνικά σύνορα 
για να μεταβαίνουν στην εργασία τους ή να αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες.

 • Χάρη σε προγράμματα διατήρησης των θέσεων εργασίας, ο αντίκτυπος στην απασχόληση και 
την ανεργία ήταν πολύ μικρότερος σε σύγκριση με τη μείωση σε εργατώρες και το ΑΕγχΠ. 
Αυτό επέτρεψε στην ΕΕ να αποφύγει μια σημαντική κορύφωση της ανεργίας.

 • Ο αριθμός των ατόμων που συνήθως εργάζονται από το σπίτι διπλασιάστηκε. Αυτή η αύξηση 
έφτασε στα υψηλότερα επίπεδά της σε πολλές περιφέρειες πρωτεύουσας. Σε αυτές οι περιφέρειες 
συναντάται συνήθως μια πιο ανεπτυγμένη οικονομία υπηρεσιών, φιλοξενούνται θέσεις εργασίας 
οι οποίες μπορούν ευκολότερα να εκτελούνται από απόσταση, διατίθεται εργατικό δυναμικό 
υψηλού μορφωτικού επίπεδου και υπάρχουν υψηλής ποιότητας υποδομές ΤΠ. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες διευκόλυναν την αύξηση της εργασίας από το σπίτι.
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Κεφάλαιο 1

Η περιφερειακή διάσταση 
της πανδημίας COVID–19

Βουλγαρία, τη Σλοβενία, την Τσεχία, τη Ρουμανία και 
την Ουγγαρία (Εικόνα 1.1 και Χάρτης 1.1).

Η περιφερειακή αυξημένη θνησιμότητα από την αρχή 
της πανδημίας καταδεικνύει τον σωρευτικό αντίκτυπο 
των διάφορων κυμάτων (Χάρτης 1.1). Αποκαλύπτει 
εστίες έξαρσης στη βόρεια Ιταλία και τη Μαδρίτη, οι 
οποίες επλήγησαν πολύ σοβαρά στο πρώτο κύμα, 
καθώς επίσης στην Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία 
και τη Βουλγαρία, οι οποίες επλήγησαν περισσότε-
ρο σε μεταγενέστερα κύματα. Συνολικά², οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες είχαν το υψηλότερο πο-
σοστό αυξημένης θνησιμότητας (17 % υψηλότερο) 
σε  σύγκριση με τις περιφέρειες μετάβασης (11 %) και 
τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (12 %). 

Το ποσοστό αυξημένης θνησιμότητας κατά τη διάρ-
κεια του πρώτου κύματος ήταν στο υψηλότερο επί-
πεδο στις αστικές περιφέρειες και κορυφώθηκε στο 
80 % τον Απρίλιο του 2020, ενώ ήταν χαμηλότερο 
από 40 % στις ενδιάμεσες περιφέρειες και μόλις 
20 % στις αγροτικές περιφέρειες. Κατά το δεύτερο 
κύμα, οι αγροτικές περιφέρειες είχαν το υψηλότερο 
επίπεδο αυξημένης θνησιμότητας, το οποίο κορυ-
φώθηκε στο 55 %, ενώ ήταν κάπως χαμηλότερο 

2 Τα δεδομένα της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και τριών γερμανικών 
 περιφερειών (DE9, DEB, DED) λείπουν από το περιφερειακό επίπεδο.

1.	Ο	υγειονομικός	αντίκτυπος	
της	πανδημίας
Από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021 
η πανδημία COVID–19 οδήγησε σε αυξημένη θνησι-
μότητα1 στην ΕΕ με τουλάχιστον 872 000 θανάτους. 
Με άλλα λόγια, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 
προηγούμενων πέντε ετών, ο αριθμός των θανάτων 
από την αρχή της πανδημίας ήταν 13 % υψηλότερος. 
Αυτός συμπεριλαμβάνει θανάτους οι οποίοι προήλ-
θαν απευθείας από την COVID–19 και θανάτους οι 
οποίοι προκλήθηκαν έμμεσα, λόγω της πληρότητας 
των νοσοκομείων και της απουσία της συνήθους 
περίθαλψης. Για παράδειγμα, το ήμισυ των περιφε-
ρειών NUTS 3 για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα, γνώρισαν τουλάχιστον μία εβδομάδα με 
πάνω από το διπλάσιο της συνήθους θνησιμότητας. 

Η αυξημένη θνησιμότητα κατά το πρώτο κύμα έπλη-
ξε κυρίως περιφέρειες στην Ιταλία, την Ισπανία, τη 
Γαλλία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες. Κατά το δεύ-
τερο κύμα, αυξημένη θνησιμότητα στα υψηλότερα 
επίπεδα εμφανίστηκε, ως επί το πλείστον, σε περι-
φέρειες της Ανατολικής Ευρώπης, στην Πολωνία, τη 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Excess_mortality_-_statistics 
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Η πιο πρόσφατη εβδοµάδα για την οποία είναι διαθέσιµα δεδοµένα ποικίλει και 
βρίσκεται µεταξύ της 38ης εβδοµάδας του 2021 και της 47ης εβδοµάδας του 2021.
Πηγή: Eurostat (demo_r_mweek3) — δεδοµένα που εξήχθησαν στις 2.12.2021.

Χάρτης 1.1 Αυξηµένη θνησιµότητα από την 9η εβδοµάδα του 2020
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Λόγω ελλειπόντων δεδομένων NUTS 3, δεν περιλαμβάνονται οι DE, EE, IE, HR, MT και SI.  
Πηγή: Eurostat [demo_r_mweek3] και μοντέλο JRC.
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Πλαίσιο	1.1	Πόλεις	και	περιφέρειες	στην	πρώτη	γραμμή	για	την	καταπολέμηση	της	
πανδημίας

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (2021α).

2 ΟΟΣΑ (2020α).

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (2021β).

Η ετήσια έκθεση Περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο 
της ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών 
επισημαίνει τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις 
για τις πόλεις και τις περιφέρειες στην ΕΕ. Η τελευταία 
έκδοση1 της εν λόγω έκθεσης καλύπτει ευρύ φάσμα 
ζητημάτων, περιλαμβανομένων των πιθανών ασύμ-
μετρων χρηματοοικονομικών και υγειονομικών επι-
πτώσεων της πανδημίας2, και των σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας των κρατών μελών. 

Η έκθεση εκφράζει εμφατικά την ανησυχία ότι η παν-
δημία ενδέχεται να μειώσει τις οικονομικές δυνατό-
τητες σε υποεθνικό επίπεδο, μέσα από ένα συνδυα-
σμό πτώσης των εσόδων και αύξησης των εξόδων3. 
Μια πρώτη αδρή εκτίμηση υποδεικνύει ότι αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε χρηματοδοτικό κενό της 
τάξης των 180 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις το-
πικές και περιφερειακές αρχές, αν δεν αντιμετωπι-
στεί.  Ευτυχώς, σημαντική ενωσιακή και εθνική στή-
ριξη προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι 
πιθανό να έχει μετριάσει αυτή την επίπτωση, αλλά 

μπορεί ακόμα να έχουν μείνει ορισμένες περιφέρειες 
και πόλεις πιο εκτεθειμένες από άλλες. Στην έκθεση 
συζητιούνται επίσης οι πολλαπλές αιτίες του ασύμμε-
τρου υγειονομικού αντίκτυπου της πανδημίας, περι-
λαμβάνοντας τις διαφορές στην ηλικιακή δομή, στην 
κινητικότητα, στους περιορισμούς, στα υποκείμενα 
προβλήματα υγείας, στην ικανότητα υγειονομικής 
περίθαλψης και στη συμμετοχή στους εμβολιασμούς. 
Η έκθεση συνάγει το συμπέρασμα ότι μόνο μια πολι-
τική αντίδραση με ευαισθησία ως προς το εκάστοτε 
μέρος μπορεί να συνυπολογίσει αυτές τις μεγάλες 
χωρικές διαφορές. 

Στην έκθεση υποστηρίζεται ότι οι τοπικές και περι-
φερειακές αρχές θα πρέπει να εμπλακούν σε μεγάλο 
βαθμό στην κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Μια πρώτη εκτίμηση 
υποδεικνύει ότι δεν έγινε συνεπής διαβούλευση με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές κατά την κατάρτιση 
αυτών των σχεδίων, και ότι ορισμένες από αυτές τις 
διαβουλεύσεις επηρέασαν μόνο λίγο τα τελικά σχέδια. 
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Χάρτης 1.2 Άτοµα πλήρως εµβολιασµένα κατά της COVID–19, Νοέµβριος 2021*
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* Τελευταία πρόσβαση στα δεδοµένα αρχές Νοεµβρίου 2021. Εξαιτίας 
της ποικιλίας των πηγών, οι πραγµατικές περίοδοι που καλύπτονται και 
οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται δεν είναι απαραίτητα εναρµονισµένα.
Πηγή: Υπολογισµοί της Γ∆ REGIO βάσει δεδοµένων από το ECDC, από 
εθνικές πηγές και τη Eurostat.
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στις μικρές πόλεις και τα προάστια (48 %) και στις 
πόλεις (43 %) (Εικόνα 1.2). 

Λόγω της COVID–19, το προσδόκιμο ζωής έπεσε το 
2020 σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες 
μειώσεις σημειώθηκαν στην Ισπανία (– 1,6 έτη) και 
τη Βουλγαρία (– 1,5 έτη). Σε μόνο δύο κράτη μέλη, 
τη Δανία και τη Φινλανδία, το προσδόκιμο ζωής αυ-
ξήθηκε, μολονότι μόνο οριακά3. 

Τα εμβόλια προσφέρουν τον καλύτερο τρόπο εξό-
δου από την πανδημία. Τον Νοέμβριο του 2021, 
περίπου το 70 % του συνολικού πληθυσμού είχε 
εμβολιαστεί πλήρως. Η συμμετοχή στους εμβολι-
ασμούς, ωστόσο, διέφερε μεταξύ αλλά και εντός 
των κρατών μελών. Δεδομένα που υποβλήθηκαν 
τον Νοέμβριο κατέδειξαν ότι σε πολλές περιφέρειες 
της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας λιγότερο από το 
20 % του πληθυσμού ήταν πλήρως εμβολιασμένο, 
ενώ σε πολλές περιφέρειες του Βελγίου, της Γαλλίας 
και της Ισπανίας πάνω από το 80 % του πληθυσμού 
ήταν πλήρως εμβολιασμένο (Χάρτης 1.2). 

2.	Ο	οικονομικός	αντίκτυπος	
της	πανδημίας
Το μέγεθος της οικονομικής ύφεσης κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας επηρεάστηκε από τρεις βασι-
κούς παράγοντες. Πρώτον, από τη διάρκεια και την 
αυστηρότητα των μέτρων εγκλεισμού, τα οποία 
εφαρμόστηκαν από εθνικές, περιφερειακές και τοπι-
κές αρχές για τον περιορισμό της διασποράς του ιού. 
Τα μέρη με αυστηρότερα μέτρα εγκλεισμού έτειναν 
να βιώνουν μεγαλύτερη ύφεση4. Δεύτερον, ορισμέ-
να είδη οικονομικών δραστηριοτήτων επλήγησαν 
πολύ περισσότερο από άλλα. Οι υπηρεσίες (ειδικότε-
ρα τα καταλύματα και οι υπηρεσίες που σχετίζονταν 
με τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τον τουρισμό) 
και οι δραστηριότητες οι οποίες γενικώς απαιτούν 
εγγύτητα πιέστηκαν ιδιαιτέρως από τα μέτρα περιο-
ρισμού. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες που εξαρ-
τιόνταν περισσότερο από αυτούς τους τομείς είδαν 
μεγαλύτερη πτώση στην οικονομική δραστηριότη-
τά τους. Τρίτον, η πολιτική αντίδραση των κρατών 
μελών, των περιφερειών και των τοπικών  αρχών 
 διέφερε ως προς το πεδίο που κάλυπτε και ως προς 
την ένταση, αντικατοπτρίζοντας εν μέρει τον διαφο-
ροποιημένο αντίκτυπο της πανδημίας. 

3 Τα δεδομένα της Ιρλανδίας δεν είναι ακόμη διαθέσιμα για το 2020.

4 Sapir (2020).

2.1	Περιορισμοί	κατά	την	πανδημία

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν ως αντίδραση στην 
πανδημία δεν διέφεραν πάρα πολύ μεταξύ των κρα-
τών μελών της ΕΕ (Εικόνα 1.3). Οι περιορισμοί, οι 
οποίοι κορυφώθηκαν τον Απρίλιο του 2020, χα-
λάρωσαν πάλι το φθινόπωρο και τον χειμώνα της 
περιόδου 2020–2021. Οι περιορισμοί άρχισαν να 
υποχωρούν αργά τον Μάιο του 2021 και συνέχισαν 
να υποχωρούν έως τον Σεπτέμβριο. Κατά μέσο όρο, 
οι περιορισμοί στα ανατολικά κράτη μέλη ήταν ελα-
φρώς λιγότερο αυστηροί, ενώ τα νότια κράτη μέλη 
είχαν τους αυστηρότερους περιορισμούς και τα βο-
ρειοδυτικά κράτη μέλη βρίσκονταν μεταξύ των δύο. 

Η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών, ωστόσο, 
ήταν μεγαλύτερη όσον αφορά συγκεκριμένα είδη 
περιορισμών. Για παράδειγμα, ορισμένα κράτη μέλη 
είχαν μακρές περιόδους κατά τις οποίες τα άτομα 
δεν έπρεπε να βγαίνουν από το σπίτι τους, παρά 
μόνο για μια σύντομη περίοδο καθημερινής σωμα-
τικής άσκησης, για αγορές ειδών μπακαλικής ή για 
τις απαραίτητες μετακινήσεις. Από την άλλη, ορι-
σμένα κράτη μέλη επέβαλαν απαιτήσεις μη παρα-
μονής στο σπίτι για σχεδόν ολόκληρη την περίοδο, 
ενώ άλλα κράτη μέλη επέβαλαν μόνο μετριοπαθείς 
περιορισμούς. Τα ανατολικά κράτη μέλη έτειναν να 
έχουν τους λιγότερους περιορισμούς και τα νότια 
κράτη μέλη τους περισσότερους. Κατά τη διάρκεια 
του πρώτου κύματος, τα βορειοδυτικά κράτη μέλη 
επέβαλαν παρόμοιους περιορισμούς με τα ανατολι-
κά κράτη μέλη, ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
και του τρίτου κύματος υιοθέτησαν αυστηρότερη 
προσέγγιση η οποία έμοιαζε περισσότερο με την 
προσέγγιση των νότιων κρατών μελών (Εικόνα 1.4). 

Οι απαιτήσεις παραμονής στο σπίτι και οι περιορι-
σμοί των μετακινήσεων στο εσωτερικό της χώρας 
σήμαινε ότι οι άνθρωποι έπρεπε να βασίζονται 
περισσότερο σε τοπικές υποδομές και παροχές. 
Η απαίτηση για εργασία από το σπίτι και το κλείσιμο 
των σχολείων σήμαινε ότι οι άνθρωποι στις πόλεις 
ήταν στριμωγμένοι σε μικρούς χώρους διαβίωσης 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό ανέδειξε πόσο 
επωφελείς είναι οι χώροι πρασίνου που είναι ανοι-
κτοί στο κοινό. Στις περισσότερες πόλεις, η πλειονό-
τητα των κατοίκων μπορεί να φτάσει σε τουλάχι-
στον ένα εκτάριο αστικού χώρου πρασίνου, σε μικρή 
απόσταση με τα πόδια. Σε αρκετές πόλεις, ωστόσο, 
λιγότερο από το ήμισυ των ανθρώπων έχουν εύκο-
λη πρόσβαση σε αστικούς χώρους πρασίνου. Αυτό 
ισχύει για όλες τις πόλεις στην Κύπρο, τη Μάλτα και 
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τη Ρουμανία, και για ορισμένες μεγάλες πόλεις στην 
Ιταλία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία, όπου λιγότεροι 
από τους μισούς κατοίκους έχουν αστικό χώρο πρα-
σίνου σε απόσταση 400 μέτρων με τα πόδια από το 
σπίτι (Χάρτης 1.3). Οι απαιτήσεις εργασίας από το 
σπίτι και μαθημάτων από απόσταση δημιούργησαν 
επίσης προβλήματα για τα νοικοκυριά που δεν εί-
χαν γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο, γεγονός που 
 συναντάται συχνότερα στις αγροτικές περιοχές.

2.2	Η	μεγαλύτερη	ύφεση	μετά	τον	πόλεμο

Η πανδημία COVID–19 πυροδότησε τη μεγαλύτερη 
ύφεση στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Η πραγματι-
κή ανάπτυξη του ΑΕγχΠ στην ΕΕ ανήλθε κατά μέσο 
όρο σε 2,1 % ετησίως από το 2014 έως το 2019. 
Το 2020, το πραγματικό ΑΕγχΠ έπεσε κατά 6,0 %. 
Όλοι οι οικονομικοί τομείς επλήγησαν από τις συ-
νέπειες των μέτρων ανάσχεσης, από τη διαταραχή 
των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, την οξεία 
μείωση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες και 
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Εικόνα 1.4 Δείκτης απαίτησης παραμονής στο σπίτι ανά γεωγραφική περιφέρεια της ΕΕ, 
Ιανουάριος 2020–Ιούλιος 2021 

Πηγή: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Σχολή Διακυβέρνησης Μπλαβάτνικ, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. 
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Εικόνα 1.3 Δείκτης λήψης αυστηρών μέτρων ανά γεωγραφική περιφέρεια της ΕΕ, 
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Χάρτης 1.3 Πληθυσµός µε πρόσβαση σε αστικές περιοχές πρασίνου τουλάχιστον ενός 
εκταρίου σε απόσταση 400 m µε τα πόδια, 2018

Πρόσβαση = δυνατότητα πρόσβασης σε αστικές περιοχές πρασίνου 
(ή σε δάση) τουλάχιστον 1 ha σε απόσταση 400 m µε τα πόδια.
Πηγή: Γ∆ REGIO βάσει του Urban Atlas 2018 του προγράµµατος 
Copernicus και δεδοµένων της TomTom.
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την πτώση του τουρισμού, των επιχειρηματικών 
ταξιδιών και των ταξιδιών αναψυχής. Σε όλη την 
Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, η κρίση οδήγη-
σε σε πρωτοφανείς πολιτικές αντιδράσεις ώστε να 
μετριαστούν οι επιπτώσεις του κλυδωνισμού και να 
ενισχυθεί η ανάκαμψη. 

Ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης της COVID–19 
ποικίλει σε μεγάλο βαθμό ανά τα κράτη μέλη 
(Εικόνα 1.5). Από το 2019 έως το 2020 υπήρ-
ξε μια αντιστροφή στην πραγματική ανάπτυξη του 
ΑΕγχΠ κατά περίπου 13  ποσοστιαίες μονάδες στη 
Μάλτα και την Ισπανία (όπου το ΑΕγχΠ σημείωνε 
άνοδο κατά 5,5 % το 2019 και πτώση κατά 7,8 % 
το 2020 στην πρώτη περίπτωση, και άνοδο κατά 
2,0 % πριν σημειώσει πτώση κατά 10,8 % στη δεύ-
τερη περίπτωση)· ενώ στη Φιλανδία, τη Δανία και το 
Λουξεμβούργο σημειώθηκε πτώση μικρότερη από 
5 %, και στην Ιρλανδία σημειώθηκε ακόμη και μικρή 
άνοδος. Η οικονομική δραστηριότητα επανέκαμψε 
το 2021, ιδίως στα κράτη μέλη όπου είχε σημειώσει 
τη μεγαλύτερη πτώση5. 

2.3	Ο	τομέας	του	τουρισμού	
επλήγη	περισσότερο

Οι περιορισμοί μετακινήσεων εντός των χωρών 
και οι απαγορεύσεις που ίσχυσαν για τα μη ανα-
γκαία ταξίδια οδήγησαν σε πάγωμα της τουριστικής 
δραστηριότητας. Ο αριθμός διανυκτερεύσεων των 

5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021α).

τουριστών καταβαραθρώθηκε με το ξέσπασμα της 
πανδημίας και τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς πε-
ριορισμούς (Εικόνα 1.6), σημειώνοντας, σε γενικές 
γραμμές, πτώση πάνω από 90 % σε σύγκριση με 
τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς. Ο αριθ-
μός των διανυκτερεύσεων του εγχώριου τουρισμού 
επανέκαμψε το καλοκαίρι του 2020, αλλά στη συ-
νέχεια κατέγραψε νέα πτώση. Οι διανυκτερεύσεις 
του διεθνούς τουρισμού παρέμειναν εξαιρετικά χα-
μηλές όλο το 2020 και το πρώτο μισό του 2021. 
Συνολικά, το 2020, ο αριθμός διανυκτερεύσεων 
μειώθηκε κατά 54 % σε σύγκριση με το 2019, αλλά 
οι  διανυκτερεύσεις του διεθνούς τουρισμού μειώ-
θηκαν κατά πολύ περισσότερο (70 %) από ό,τι οι 
διανυκτερεύσεις του εγχώριου τουρισμού (39 %). 

Αυτές οι μειώσεις προκλήθηκαν κυρίως από τους 
περιορισμούς στα διεθνή ταξίδια οι οποίοι υιοθετή-
θηκαν μετά την έναρξη της πανδημίας. Μέχρι το κα-
λοκαίρι του 2020, όλα τα κράτη μέλη είχαν θεσπίσει 
κάποιους περιορισμούς και αυτοί οι περιορισμοί πα-
ρέμειναν, ως επί το πλείστον, μέχρι το καλοκαίρι του 
2021 (Εικόνα 1.7). Οι περιορισμοί στις εσωτερικές 
μετακινήσεις ήταν μέρος της αντίδρασης στο πρώτο 
κύμα της πανδημίας, όμως χαλάρωσαν το καλοκαίρι 
του 2020. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου και του 
τρίτου κύματος, οι εγχώριοι περιορισμοί παρέμειναν 
πολύ λιγότερο αυστηροί. Αυτό επέτρεψε στον εγχώ-
ριο τουρισμό να επανακάμψει κάπως κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού του 2020, αλλά ο αριθμός διανυκτε-
ρεύσεων των τουριστών τον χειμώνα και την άνοιξη 
του 2021 υπολείπονταν πολύ του αριθμού του 2019. 
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Οι περιορισμοί στα διεθνή ταξίδια έπληξαν επίσης 
δυσανάλογα τις παραμεθόριες περιοχές. Τα άτομα 
που συνήθιζαν να διασχίζουν ένα εθνικό σύνορο για 
λόγους εργασίας, εκπαίδευσης, υγειονομικής περί-
θαλψης ή για άλλες υπηρεσίες, ξαφνικά δεν μπο-
ρούσαν να το πράξουν. Μετά την υιοθέτηση των 
αρχικών περιορισμών, μολονότι σε ορισμένα σύ-
νορα επιτρέπονταν η διασυνοριακή μετακίνηση για 
εργασία, σε πολλά δεν επιτρέπονταν, γεγονός που 
υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερο σύστημα 
 διακυβέρνησης για να είναι λειτουργικές οι παραμε-
θόριες περιοχές. 

Τα κράτη μέλη με τις μεγαλύτερες μειώσεις στον 
αριθμό διανυκτερεύσεων ανά κάτοικο ήταν η 
Κύπρος, η Μάλτα, η Κροατία, η Ελλάδα και η Ισπανία, 
με μειώσεις πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου 
της ΕΕ (Εικόνα 1.8). Οι περιορισμοί ήταν πολύ λι-
γότεροι στα κράτη μέλη με γενικώς σχετικά λίγες 
διανυκτερεύσεις τουριστών ανά κάτοικο. 

Ορισμένες περιφέρειες εξαρτώνται ιδιαιτέρως από 
τον τουρισμό, μεταξύ των οποίων και πολλά νησιά 
της Μεσογείου και ορισμένες παράκτιες  περιφέρειες, 
οι  περιφέρειες των Άλπεων, η ακτή της Μαύρης 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1.
1.

20
20

1.
2.

20
20

1.
3.

20
20

1.
4.

20
20

1.
5.

20
20

1.
6.

20
20

1.
7.

20
20

1.
8.

20
20

1.
9.

20
20

1.
10

.2
02

0

1.
11

.2
02

0

1.
12

.2
02

0

1.
1.

20
21

1.
2.

20
21

1.
3.

20
21

1.
4.

20
21

1.
5.

20
21

1.
6.

20
21

1.
7.

20
21

1.
8.

20
21

1.
9.

20
21

Ελάχιστο Μέγιστο Βορειοδυτικά Νότια Ανατολικά
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Μη σταθμισμένοι μέσοι όροι των δεικτών των χωρών.
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Πηγή: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Σχολή Διακυβέρνησης Μπλαβάτνικ, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
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Θάλασσας, το Αλγκάρβε και oi Κανάριες Νήσοι. 
Ορισμένες πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις προ-
σελκύουν, επίσης, πολλούς τουρίστες, αλλά εξαρτώ-
νται λιγότερο από τον τουρισμό από ό,τι οι παράκτιοι 
ή οι ορεινοί προορισμοί, λόγω πολύ ισχυρότερων 
και πιο διαφοροποιημένων οικονομιών. Για να 
προσδιοριστεί ποιες είναι οι περιφέρειες που εξαρ-
τώνται περισσότερο από τον τουρισμό, μπορούν να 
συνδυαστούν τρεις δείκτες: οι διανυκτερεύσεις ανά 
κάτοικο, η εποχικότητα των διανυκτερεύσεων και το 
ποσοστό των αλλοδαπών τουριστών6.

Οι περιφέρειες με υψηλές τιμές και στους τρεις δεί-
κτες είναι πιθανό να έχουν πληγεί περισσότερο από 
τη μείωση των ταξιδιών και των διανυκτερεύσεων. 
Για  παράδειγμα, οι παράκτιες και νησιωτικές περιφέ-
ρειες της Μεσογείου είναι πιθανό να έχουν πληγεί 
ιδιαιτέρως σοβαρά (Χάρτης 1.4).

Ο τουρισμός δεν είναι ο μόνος τομέας που επλή-
γη από την πτωτική στροφή της οικονομίας η οποία 
πυροδοτήθηκε από την πανδημία. Οι υπηρεσίες που 
βασίζονται στην επαφή μεταξύ των ανθρώπων7 
επλήγησαν επίσης πολύ σοβαρά. Το δεύτερο τρίμηνο 
του 2020, η δραστηριότητα σε αυτούς τους  τομείς 
ήταν 25 % χαμηλότερη σε σύγκριση με τα επίπε-
δα προ της COVID–198. Άλλοι τομείς επλήγησαν 

6 Batista e Silva et al. (2018).

7 Εμπορικές συναλλαγές, μεταφορές και στέγαση, μαζί με τις τέχνες, 
την ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών.

8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021β). 

λιγότερο, αλλά παρόλα αυτά κατέγραψαν απότομη 
πτώση δραστηριότητας, ειδικότερα η μεταποιητική 
βιομηχανία (πτώση κατά 19 %) και η οικοδομική 
βιομηχανία (πτώση κατά 15 %). Οι υπηρεσίες με 
σημαντικές δυνατότητες εργασίας από απόσταση 
και με εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης, όπως 
οι υπηρεσίες ΤΠΕ, οι τραπεζικές και χρηματοοικο-
νομικές υπηρεσίες, συρρικνώθηκαν πολύ λιγότερο 
(λιγότερο από 10 %) και αυτές οι δραστηριότητες 
είχαν την τάση πολύ ταχύτερης επανάκαμψης. 

2.4	Ο	αντίκτυπος	στην	αγορά	
εργασίας	της	ΕΕ	αποσοβήθηκε

Ο αντίκτυπος της πανδημίας στην αγορά εργασίας 
ήταν πολύ πιο περιορισμένος λόγω των πολλών 
προγραμμάτων διατήρησης των θέσεων εργασίας 
που  θεσπίστηκαν λίγο μετά την εμφάνιση της κρί-
σης. Κατά συνέπεια, η οικονομική επιβράδυνση δεν 
οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις της ανεργίας. Το πο-
σοστό ανεργίας της ΕΕ ανέβηκε μόλις κατά 0,5 % 
από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 
2021, από 6,6 % σε 7,1 %, με κορύφωση της τά-
ξης του 7,7 % τον Σεπτέμβριο του 2020. Αντίθετα, 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν στηρίχτηκαν 
τόσο πολύ σε προγράμματα διατήρησης των θέσε-
ων εργασίας, το ποσοστό ανεργίας διπλασιάστηκε 
από 3 % σε 6 % από τον Δεκέμβριο του 2019 έως 
τον Ιούνιο του 2021, με κορύφωση της τάξης του 
14 % τον Απρίλιο του 2020 (Εικόνα 1.9). 
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Σε επίπεδο ΕΕ, η απασχόληση9 σημείωσε πτώση 
κατά 3 εκατομμύρια, ή 1,5 %, από το 2019 έως το 
2020. Η νότια ΕΕ έχασε τις περισσότερες θέσεις ερ-
γασίας (2,7 %). Η μείωση στην ανατολική ΕΕ ήταν 
μικρότερη (1,2 %), ενώ στη βορειοδυτική ΕΕ σημει-
ώθηκε η μικρότερη πτώση (0,9 %). Η απασχόληση 
άρχισε να ανακάμπτει το δεύτερο τρίμηνο του 2021, 
όμως δεν έχει ακόμη φτάσει στο επίπεδο του 2019. 

9 Πηγή: Eurostat, εθνικοί λογαριασμοί· εγχώρια απασχόληση. 

Όπως φαίνεται από τα αριθμητικά στοιχεία της 
ανεργίας, το ποσοστό απασχόλησης (για τα άτομα 
ηλικίας 20–64 ετών) στην ΕΕ σημείωσε επίσης σχε-
τικά μικρή πτώση, κατά 0,7 %, από το 2019 έως το 
2020. Η μεγαλύτερη μείωση (1,4 %) καταγράφηκε 
στη νότια ΕΕ, και ακολούθησαν η βορειοδυτική ΕΕ 
(0,6 %) και η ανατολική ΕΕ (0,2 %). Σε επίπεδο ΕΕ, 
το ποσοστό απασχόλησης κατέγραψε καθοδική πο-
ρεία περισσότερο στις μικρές πόλεις και τα προάστια 
(1,1 %) από το 2019 έως το 2020, ενώ ακολούθη-
σαν οι πόλεις (0,7 %) και σημειώθηκε  ανεπαίσθητη 
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Εικόνα 1.10 Τριμηνιαίο ποσοστό απασχόλησης ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίησης στην ΕΕ, 
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Πηγή: Eurostat, ΕΕΔ (μη εποχιακά προσαρμοσμένα δεδομένα) [lfsq_pgauws].
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μείωση σε όλες τις αγροτικές περιοχές (κατά 0,3 %). 
Τα αριθμητικά στοιχεία τριμήνου δείχνουν ότι η 
 μείωση ήταν μεγαλύτερη στις πόλεις κατά το δεύτε-
ρο τρίμηνο, αλλά μετά υπερκεράστηκε από την πτώ-
ση στις μικρές πόλεις και τα προάστια (Εικόνα 1.10).

2.5	Οι	εργατώρες	μειώθηκαν	σημαντικά

Λόγω της πανδημίας, ο αριθμός των εργατωρών 
μειώθηκε σημαντικά στην ΕΕ από το 2019 έως το 
2020, μολονότι η κλίμακα της μείωσης εξαρτάται 
από το ποια πηγή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε και 
το ωράριο βάσει του οποίου υπολογίστηκαν οι ώρες. 
Η έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ) η οποία υπολο-
γίζει τις ώρες σε εβδομαδιαία βάση, δείχνει μείωση 
στην ΕΕ της τάξης του 12 %, ενώ τα στοιχεία των 
εθνικών λογαριασμών10, τα οποία υπολογίζουν τις 
ώρες σε ετήσια βάση, δείχνουν μείωση της τάξης του 
6 % (Εικόνα 1.11). Αμφότερες οι πηγές συμφωνούν, 
ωστόσο, ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν 
στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την 
Ιταλία. Τα στοιχεία της ΕΕΔ κατέδειξαν επίσης ότι οι 
περιφέρειες με μεγάλες τουριστικές οικονομίες επλή-
γησαν ιδιαιτέρως (Χάρτες 1.4 και 1.5). Οι περισσό-
τερο ανεπτυγμένες περιφέρειες επλήγησαν ελαφρώς 
λιγότερο (με μια μείωση του 10 % με βάση τα στοι-
χεία της ΕΕΔ) από τις περιφέρειες μετάβασης και τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (μια πτώση της 
τάξης του 13 % η καθεμία).

10 Τα στοιχεία του 2020 για 11 κράτη μέλη έχουν χαρακτηριστεί 
προσωρινά. 

Η μεγαλύτερη μείωση σε εργατώρες για όλη τη χρο-
νική περίοδο σημειώθηκε στον τομέα των υπηρε-
σιών καταλυμάτων και τροφίμων (κατά 52 %) και 
στον τομέα των τεχνών, της διασκέδασης και της 
αναψυχής (κατά 36 %). Οι δύο ευρείες επαγγελμα-
τικές ομάδες που επλήγησαν περισσότερο ήταν οι 
εργαζόμενοι στους τομείς των υπηρεσιών και των 
πωλήσεων (οι οποίες εμφάνισαν πτώση 27 %) και 
οι ανειδίκευτοι εργάτες (πτώση 23 %). 

2.6	Μεγάλη	στροφή	προς	
την	εργασία	από	το	σπίτι

Το 201911, το 5,5 % του εργαζόμενου πληθυσμού 
στην ΕΕ εργάζονταν συνήθως από το σπίτι. Λόγω της 
πανδημίας και της απαίτησης για εργασία από το σπίτι 
όπου αυτό ήταν δυνατό, η αναλογία υπερδιπλασιά-
στηκε και ανήλθε στο 12,4 % το 2020. Η δυνατότη-
τα για εργασία από το σπίτι εξαρτάται από το είδος 
της δραστηριότητας. Ορισμένες εργασίες μπορούν 
να εκτελούνται μόνο διά ζώσης, όπως σημειώθηκε 
παραπάνω, όπως πολλές εργασίες στον υγειονομικό 
τομέα, τη μεταποίηση και τη γεωργία. Πολλές από 
τις περιφέρειες με μεγάλες πόλεις κατέγραψαν με-
γάλες αυξήσεις της αναλογίας ατόμων τα οποία ερ-
γάζονται από το σπίτι, αντικατοπτρίζοντας το μεγά-
λο ποσοστό οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίες 
μπορούν να εκτελούνται από απόσταση (συνήθως 
από εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης). Ιδιαιτέρως, 
οι αυξήσεις ήταν πάνω από 15 % στις περιφέρειες 

11 Eurostat, ενότητα ad hoc της ΕΕΔ 2019.
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Brussels, Helsinki, Dublin, Paris, Cologne και Vienna 
(Χάρτης 1.6). Η κατανομή των θέσεων εργασίας κρί-
σιμης σημασίας12 και με δυνατότητα «τηλεργασίας» 
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον  βαθμό 
αστικοποίησης. Οι αγροτικές περιοχές τείνουν να 
έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εργασιών που στερού-
νται της δυνατότητας «τηλεργασίας» από ό,τι έχουν οι 
πόλεις, οι μικρές πόλεις και τα προάστια13.

2.7	Ο	περιφερειακός	αντίκτυπος	είναι	
πιθανό	να	ποικίλει	σε	μεγάλο	βαθμό

Τα περιφερειακά στοιχεία για το ΑΕγχΠ το 2020 
δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, γεγονός που περιορίζει 
τον βαθμό κατά τον οποίον μπορεί να εκτιμηθεί ο 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID–19 στις οικονο-
μίες των περιφερειών της ΕΕ. Το εγχείρημα χρήσης 
ενός μοντέλου,14 το οποίο αξιοποιεί εθνικά στοιχεία 
και το περιφερειακό μοντέλο RHOMOLO, ωστόσο, 
μας  παρέχει ενδείξεις για τον πιθανό περιφερειακό 
αντίκτυπο. Δείχνει ιδιαιτέρως βαρύ αντίκτυπο στις 
περιφέρειες της Νότιας Ευρώπης και τη Γαλλία, και 
λιγότερες επιπτώσεις στις βόρειες και ανατολικές 
περιφέρειες (Χάρτης 1.7). Το μοντέλο δείχνει ότι 
στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, 
ορισμένες περιφέρειες είναι πιθανό να βιώσουν μια 
ιδιαιτέρως απότομη μείωση του ΑΕγχΠ. Αυτό ισχύει 
ιδίως για τις περιφέρειες με μεγάλο ποσοστό προ-
στιθέμενης αξίας στις συναλλαγές χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου, στις μεταφορές και τα καταλύ-
ματα (δηλ. στους τομείς όπου είναι σημαντικός ο 
τουρισμός), γεγονός που συνάδει με τις πραγματικές 
μεταβολές των εργατωρών, το 2020, οι οποίες ανα-
φέρθηκαν παραπάνω. 

12 Οι εργασίες κρίσιμης σημασίας μπορούν να οριστούν ως τα επαγ-
γέλματα εκείνα τα οποία πρέπει να ασκούνται ακόμα και κατά τη 
διάρκεια πανδημίας, ώστε οι πολίτες να είναι υγιείς, ασφαλείς και 
σιτισμένοι. 

13 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021γ). 

14 Με βάσει εθνικά στοιχεία για το 2020 σε σχέση με την απασχόλη-
ση, την παραγωγή στους διάφορους τομείς NACE, τις εξαγωγές και 
την αύξηση της αβεβαιότητας, η οποία θεωρείται ότι συνδέεται με 
αύξηση των επιτοκίων, η μελέτη Sakkas et al. (2021) αξιοποίησε 
το μοντέλο RHOMOLO προκειμένου να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της 
κρίσης στις περιφέρειες NUTS 2. Το μέγεθος των κλυδωνισμών 
βαθμονομείται έτσι ώστε η κατάταξη των κρατών μελών όσον 
αφορά την απώλεια παραγωγής να ευθυγραμμίζεται, όσο το δυ-
νατό, με τα πλέον πρόσφατα πραγματικά στοιχεία ανάπτυξης του 
ΑΕγχΠ για το 2020, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (2021α).
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 • Μετά από τα χρόνια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και του απόηχού της, η 

οικονομία της ΕΕ αναπτύσσεται και πάλι, με την ανάπτυξη να είναι ιδιαιτέρως υψηλή στα κράτη 
μέλη χαμηλού εισοδήματος. 

 • Μετά από μια μακρά περίοδο σύγκλησης, από την κρίση του 2008 και μετά οι περιφερειακές 
ανισότητες ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ έπαψαν να μειώνονται. Οι περιφερειακές ανισότητες 
όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας αυξήθηκαν δραματικά μετά την οικονομική 
κρίση. Από το 2013 άρχισαν και πάλι να μειώνονται, όμως παραμένουν σημαντικά μεγαλύτερες 
από ό,τι το 2007. 

 • Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες συγκλίνει προς τον μέσο όρο της 
ΕΕ, τόσο χάρη στην ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας όσο και στην αυξημένη απασχόληση. 
Αυτή η τάση οφείλεται κυρίως σε εξελίξεις στα ανατολικά κράτη μέλη, ενώ πολλές λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες των νότιων κρατών μελών αδυνατούν να καλύψουν τις διαφορές και 
βιώνουν ύφεση και απόκλιση από τις άλλες περιφέρειες. 

 • Τις δύο τελευταίες δεκαετίες συντελέστηκε ένας εκσυγχρονισμός του γεωργικού τομέα, ο οποίος 
γίνεται εμφανής χάρη στη μακροχρόνια και διαρκή αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση 
της απασχόλησης. Αυτές οι εξελίξεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, οι οποίες βίωσαν μια τομεακή αναδιάρθρωση της οικονομίας.

 • Οι περιφέρειες μετάβασης με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ από 75 % έως 100 % του μέσου όρου της 
ΕΕ μοιάζουν να έχουν εγκλωβιστεί σε μια «αναπτυξιακή παγίδα». Από το 2001 έως το 2019, η 
ανάπτυξή τους ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ βρίσκονταν κατά πολύ κάτω από τον μέσο όρο 
της ΕΕ, και η αύξηση της παραγωγικότητάς τους και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ήταν 
χαμηλότερες από ό,τι σε άλλες περιφέρειες. Οι μεταποιητικοί κλάδοι τους είναι μικρότεροι από 
ό,τι εκείνοι των περιφερειών με χαμηλότερο ή υψηλότερο κατά κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, ενώ τα 
συστήματά τους καινοτομίας και εκπαίδευσης και η θεσμική ποιότητά τους δεν είναι επαρκώς 
ισχυρά ώστε να είναι ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 • Η καινοτομία στην ΕΕ παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένη σε περιφέρειες 
πρωτεύουσας και άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες. Στις βορειοδυτικές χώρες της ΕΕ, οι καλές 
περιφερειακές συνδέσεις, η υψηλή ψηφιακή ετοιμότητα, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό 
και το ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον έδωσαν τη δυνατότητα στις γύρω περιφέρειες να 
ωφεληθούν από την εγγύτητα με πολύ καινοτόμες περιφέρειες. Στις νοτιοανατολικές χώρες της 
ΕΕ, οι πιο καινοτόμες περιφέρειες είναι λιγότερο ισχυρές και, επομένως, οι γειτονικές περιφέρειες 
αποκομίζουν περιορισμένα οφέλη. Αυτές οι τάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διερεύνηση 
του χάσματος στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ.
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Μια εξυπνότερη Ευρώπη

σε όρους ΜΑΔ3, ενώ οι περισσότερες από αυτές 
βρίσκονταν στα ανατολικά κράτη μέλη4, την Ελλάδα, 
την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη νότια Ιταλία, 
καθώς επίσης και στις εξόχως απόκεντρες περιο-
χές5 (χάρτης 2.1). Στη Βουλγαρία, το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ ήταν κάτω από το 50 % του μέσου όρου της 
ΕΕ, εκτός από την περιφέρεια Yugozapaden, την πε-
ριφέρεια της πρωτεύουσας. 

Κατά την περίοδο 2001–2019, το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε στη συ-
ντριπτική πλειονότητα των περιφερειών της ΕΕ 
(χάρτης 2.2), παρότι, στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, με μέτριο ρυθμό. Η ανάπτυξη ήταν ιδιαιτέρως 
υψηλή στα ανατολικά κράτη μέλη και την Ιρλανδία. 
Στις περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδας, ωστό-
σο, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σημείωσε πτώση κατά 
την ίδια περίοδο –όπως συνέβη και στην Ιταλία, 
τόσο σε πολλές από τις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες του Βορρά όσο και σε πολλές από τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες του Νότου. Ταυτόχρονα, η 
ανάπτυξη κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα στις 
περιφέρειες μετάβασης της βόρειας Γαλλίας. 

Από το 2001 έως το 2008, σχεδόν όλες οι περιφέ-
ρειες γνώρισαν ανάπτυξη ως προς το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ (χάρτης 2.3). Συνολικά, σημειώθηκε ανάπτυξη 
πάνω από τον μέσο όρο τόσο στις λιγότερο ανεπτυγ-
μένες περιφέρειες όσο και στις περιφέρειες μετάβα-
σης, με ποσοστά πάνω από 5 % ετησίως σε πολλές 
τέτοιες περιφέρειες των ανατολικών κρατών μελών. 
Αυτό συνάδει με τις επικρατούσες θεωρίες οικονομι-
κής ανάπτυξης, οι οποίες προβλέπουν ότι η ανάπτυξη 
τείνει να είναι υψηλότερη όσο χαμηλότερο είναι το 
αρχικό επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. Η πλειονό-
τητα αυτών των περιφερειών βρίσκονται σε λιγότερο 
ανεπτυγμένα και μέτρια ανεπτυγμένα κράτη μέλη6, 
όπου, ως επί το πλείστον, η ανάπτυξη ήταν ταχύτερη 
από τον μέσο όρο της ΕΕ (εικόνα 2.1). Στη Ρουμανία 

3 Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε όρους ΜΑΔ (μονάδες αγοραστικής δύνα-
μης) αντιστοιχεί στη συνολική αξία αγαθών και υπηρεσιών που παρά-
χθηκαν ανά κάτοικο, προσαρμοσμένη στις διαφορές σε επίπεδα τιμών.

4 Τα ανατολικά κράτη μέλη είναι εκείνα της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά.

5 Η ΕΕ περιλαμβάνει εννέα εξόχως απόκεντρες περιοχές: Guadeloupe, 
La Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique και Saint-Martin (Γαλλία)· 
Madeira και Açores (Πορτογαλία) και Canarias (Ισπανία).

6 Βλ. το τμήμα Γλωσσάριο για τον κατάλογο των λιγότερο και των 
μέτρια ανεπτυγμένων κρατών μελών.

Η περιφερειακή οικονομική σύγκλιση1 σταμάτησε 
στην ΕΕ, και η απόκλιση μεταξύ των περιφερειών 
θα μπορούσε να μετατραπεί σε απειλή για την οι-
κονομική πρόοδο2, σε μια στιγμή κατά την οποία η 
παγκοσμιοποίηση δημιουργεί νέες προκλήσεις οικο-
νομικής συνοχής. Μολονότι τεκμήρια υποδεικνύουν 
ότι η οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της έχει ωφελη-
θεί και εξακολουθεί να ωφελείται από την παγκο-
σμιοποίηση, τα εν λόγω οφέλη δεν μεταφέρονται 
αυτόματα και ισότιμα σε όλες τις περιφέρειες. 

Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τις πρόσφατες τάσεις της 
οικονομικής συνοχής στις περιφέρειες και τις πόλεις 
όλης της ΕΕ, όπως αντικατοπτρίζονται στο κατά κε-
φαλήν ΑΕγχΠ, καθώς και τις πρόσφατες τάσεις των 
υποκείμενων εξελίξεων στην παραγωγικότητα και 
την απασχόληση. Εκτιμά τον κίνδυνο που διατρέ-
χουν οι περιφέρειες να πέσουν σε μια «αναπτυξιακή 
παγίδα» και εντρυφεί στους παράγοντες που στηρί-
ζουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, συμπε-
ριλαμβανομένων της επιχειρηματικότητας, της ψη-
φιοποίησης και της καινοτομίας. Επίσης, το παρόν 
κεφάλαιο παρουσιάζει έναν συγκεντρωτικό δείκτη, 
τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (RCI), 
του οποίου πρόθεση είναι να συνοψίσει τις διάφορες 
διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας.

Η βασική ανησυχία που διατρέχει όλο το κεφάλαιο 
είναι να υπογραμμιστούν οι επιδόσεις των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιφερειών έναντι των περισσότε-
ρο ανεπτυγμένων, και των αγροτικών περιοχών σε 
σύγκριση με τις πόλεις.

1.	Πρόσφατες	τάσεις	σύγκλισης	
και	απόκλισης	μεταξύ	των	κρατών	
μελών	και	των	περιφερειών	της	ΕΕ

Το 2019, πάνω από 1 στα 4 άτομα στην ΕΕ (29 %) 
ζούσε σε μια περιφέρεια NUTS 2 με κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ κάτω από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ, 

1 Στην παρούσα έκθεση, η «οικονομική σύγκλιση» αναφέρεται πρω-
ταρχικά σε μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων ως προς το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. Εντούτοις, το κεφάλαιο εξετάζει, επίσης, τις 
τάσεις των ανισοτήτων ως προς συναφείς έννοιες, όπως της παρα-
γωγικότητας και της απασχόλησης. 

2 Iammarino et al. (2017).
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Χάρτης 2.1 Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (ΜΑ∆), 2019
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Χάρτης 2.2 Αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, 2001–2019
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Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 
 2007–2008 οδήγησε σε καθοδική πορεία το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ από το 2009 έως το 2013. 
Περί το 60 % του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε σε πε-
ριφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε καθοδική πο-
ρεία (χάρτης 2.3, εικόνα 2.2). Οι περιφέρειες που 
επλήγησαν σκληρότερα βρίσκονταν κυρίως στις νό-
τιες χώρες της ΕΕ, αλλά επίσης και στη Ρουμανία, 
την Ιρλανδία και τη Φινλανδία. Στις περισσότερες 
ελληνικές περιφέρειες, η μείωση του κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ ανέρχονταν σε πάνω από 3 % κατά μέσο 

και τη Βουλγαρία, όπου ο ρυθμός ανάπτυξη ήταν ιδι-
αιτέρως υψηλός, η κάλυψη της διαφοράς ως προς 
άλλες περιφέρειες δεν ήταν ομοιογενής σε όλη τη 
χώρα, αλλά δίνονταν ώθηση κυρίως από την περι-
φέρεια της πρωτεύουσας. Οι περιφέρειες της νότιας 
Ιταλίας, ωστόσο, δεν ακολούθησαν αυτό το μοντέλο 
ως προς την κάλυψη της διαφοράς. Είχαν ήδη βιώ-
σει αρνητική ανάπτυξη τη δεκαετία του 2000, πα-
ρότι το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους βρίσκονταν πολύ 
κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.
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Οι περιφέρειες ταξινομούνται ανάλογα με τα ποσοστά αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά την περίοδο 2001–2019. 
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Εικόνα 2.2 Ποσοστά ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ περιφερειών στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα ή μέτρια ανεπτυγμένα κράτη μέλη, 2009–2013
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όρο, ετησίως. Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα πολλές 
από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες μετάβασης να αναπτύσσονται πιο αργά 
(ή να συρρικνώνονται πιο γρήγορα) από τον μέσο 
όρο της ΕΕ, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
αντιστρέφοντας έτσι την τάση προς τη σύγκλιση. Η 
πορεία της σύγκλισης, ως εκ τούτου, σταμάτησε και 
οι ανισότητες άρχισαν να διευρύνονται ξανά. Οι πε-
ρισσότερες περιφέρειες της Πολωνίας και ορισμένες 
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αποτέλεσαν αξιο-
σημείωτες εξαιρέσεις. 

Η περίοδος 2014–2019 δείχνει σαφή ανάκαμψη 
από τη Μεγάλη Ύφεση (χάρτης 2.3, εικόνα 2.3). 
Σχεδόν όλες οι περιφέρειες σημείωσαν αύξηση 
του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, μολονότι σε χαμηλότερο 
ποσοστό από ό,τι στην προ κρίσης περίοδο. Υψηλά 
ποσοστά ανάπτυξης επανήλθαν στις περισσότερες 
ανατολικές περιφέρειες, συμβάλλοντας έτσι και πάλι 
στη σύγκλιση. Αντίθετα, η ανάπτυξη σε πολλές βο-
ρειοδυτικές περιφέρειες παρέμεινε κάτω από τα 
προ κρίσης ποσοστά, με την Ιρλανδία να αποτελεί 
τη βασική εξαίρεση. Σε πολλές περιφέρειες των 
σφοδρά πληγέντων νότιων κρατών μελών, ιδίως 
της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, τα ποσοστά ανά-
πτυξης επανήλθαν, αλλά στην Ελλάδα καθώς και σε 
πολλές περιφέρειες της Ιταλίας, η ανάπτυξη παρέ-
μεινε σε χαμηλά επίπεδα. 

Συνολικά, το 2019, πάνω από ένα τέταρτο του πλη-
θυσμού της ΕΕ ζούσε σε μια περιφέρεια όπου μέχρι 
τότε το πραγματικό ΑΕγχΠ δεν είχε ακόμη επανέλθει 
στα προ κρίσης επίπεδα. Αυτό αφορά ολόκληρο τον 

πληθυσμό της Ελλάδας και της Κύπρου, 80 % των 
Ιταλών και το ένα τρίτο των Ισπανών, αλλά επίσης 
το 75 % του πληθυσμού της Φινλανδίας και πάνω 
από το ένα τρίτο των Αυστριακών. Στα περισσότερα 
ανατολικά κράτη μέλη, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ επέ-
στρεψε στα προ κρίσης επίπεδα σε όλες ή σχεδόν 
σε όλες τις περιφέρειες. Ωστόσο, στη Ρουμανία και 
την Κροατία το 40 % και το 25 % του πληθυσμού, 
αντίστοιχα, ζει σε περιφέρειες όπου δεν ισχύει το 
παραπάνω.

Πριν από την κρίση του 2007–2008, οι ανισότητες 
στο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ μειώνονταν7, κυρί-
ως λόγω του ότι οι περιφέρειες με τα χαμηλότερα 
επίπεδα αναπτύσσονταν ταχύτερα από τον μέσο όρο 
(εικόνα 2.4). Ωστόσο, τα χρόνια αμέσως μετά την 
κρίση, οι περιφερειακές ανισότητες διευρύνθηκαν 
ελαφρώς. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μακροπρόθεσμη 
διαδικασία της περιφερειακής σύγκλισης, η οποία 
διακόπηκε από την κρίση, ξεκίνησε και πάλι, μολο-
νότι με πολύ αργό ρυθμό.

Οι περιφερειακές ανισότητες των ποσοστών απα-
σχόλησης και ανεργίας8 επίσης περιορίστηκαν από 
το 2000 και μετά, μέχρι τη χρηματοπιστωτική κρίση, 
μετά από την οποία διευρύνθηκαν για να γνωρίσουν 
νέα κλιμάκωση το 2013. Μετά άρχισαν να περιο-
ρίζονται πάλι· όμως το 2020 οι ανισότητες και στα 

7 Ο συντελεστής διακύμανσης, σταθμισμένος με βάση τον συνολικό 
περιφερειακό πληθυσμό, σημείωσε πτώση κατά 12 % την περίοδο 
2001–2008.

8 Όπως υπολογίζεται στη βάση της μέσης απόκλισης, σταθμισμένης 
με βάση τον συνολικό περιφερειακό πληθυσμό.

– 6 
– 5 
– 4 
– 3 
– 2 
– 1 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

LT LV BG RO EE SK PL HU CZ MT SI HR CY PT EL

%
 μ

έσ
ης

 ε
τή

σι
ας

 μ
ετ

αβ
ολ

ής

Μέση περιφερειακή ανάπτυξη Μέση εθνική ανάπτυξη Μέση ανάπτυξη της ΕΕ

Οι περιφέρειες ταξινομούνται ανάλογα με τα ποσοστά αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά την περίοδο 2001–2019. 
Οι περιφέρειες πρωτεύουσας επισημαίνονται με κόκκινο.
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Εικόνα 2.3 Ποσοστά ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ περιφερειών στα λιγότερο 
ανεπτυγμένα ή μέτρια ανεπτυγμένα κράτη μέλη, 2014–2019
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δύο ποσοστά ήταν μεγαλύτερες από ό,τι το 2008. 
Οι  ανισότητες των ποσοστών απασχόλησης παρα-
μένουν σε μεγάλο βαθμό στο ίδιο επίπεδο με το 
2000.

Η οικονομική σύγκλιση των περιφερειών κατά την 
περίοδο 2001–2019, όπως επισημάνθηκε παρα-
πάνω, οφείλονταν κυρίως στο γεγονός ότι πολλές 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες κάλυψαν τη δι-
αφορά, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους αυξά-
νονταν ταχύτερα από ό,τι αλλού, εκτός από το 2010 
και 2011 αμέσως μετά την παγκόσμια χρηματοπι-

στωτική κρίση (εικόνα 2.5). Η μέση εικόνα, ωστόσο, 
αποκρύπτει διαφοροποιητικές τάσεις μεταξύ των 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Ενώ υπήρξε 
ισχυρή ανάπτυξη και σημαντική μείωση των δια-
φορών στις περιφέρειες της Ανατολικής Ευρώπης, 
πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της νό-
τιας Ευρώπης αντιμετώπισαν υποτονικότητα ή αρ-
νητική ανάπτυξη και το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους 
αποκλίνει όλο και περισσότερο από τον μέσο όρο 
της ΕΕ (στο τμήμα 3 παρακάτω εξετάζονται αυτές οι 
τάσεις, διεξοδικότερα).
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Οι ανισότητες υπολογίζονται βάσει του συντελεστή μεταβλητότητας (CV) και της μέσης απόκλισης (MAD). Αμφότερα σταθμισμένα με τον 
πληθυσμό κάθε περιφέρειας. 

Εικόνα 2.4 Περιφερειακές ανισότητες μεταξύ περιφερειών NUTS 2 στην ΕΕ, 2000–2020

Η ανάλυση βασίζεται σε επίπεδο NUTS 2, αλλά συνεκτιμώνται οι περιφέρειες οι οποίες αποτελούν τμήμα της ίδιας μητροπολιτικής περιοχής.
Πηγή: Eurostat [nama_10r_2gdp, reg_lmk], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Εικόνα 2.5 Ανάπτυξη του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ βάσει επιπέδου περιφερειακής 
ανάπτυξης, 2001–2019

Πηγή: ARDECO και Eurostat [nama_10r_2gdp], και υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Στις περιφέρειες μετάβασης, ωστόσο, δεν συμβαίνει 
το ίδιο. Από το 2005 και μετά, η ανάπτυξη σε αυτές 
τις περιφέρειες ήταν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, 
εκτός από το 2019. Κατά συνέπεια, το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ, σε όρους ΜΑΔ, απέκλινε από τον μέσο όρο 
της ΕΕ αντί να συγκλίνει (εικόνα 2.6α). 

Κατ' εξοχήν αγροτικές περιφέρειες έχουν κατά κε-
φαλήν ΑΕγχΠ, σε όρους ΜΑΔ, γύρω στο 70 % του 
μέσου όρου της ΕΕ (εικόνα 2.6β). Κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 2001–2019 οι αγροτικές περιφέρειες 

που βρίσκονταν κοντά σε πόλεις κατέγραψαν σύ-
γκλιση προς τον μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό, εντούτοις, 
δεν ίσχυσε για τις αγροτικές απομακρυσμένες πε-
ριφέρειες, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σημείω-
σε μικρή πτώση σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. 
Οι απομακρυσμένες ενδιάμεσες περιφέρειες επίσης 
απέκλιναν από τον μέσο όρο της ΕΕ κατά τη διάρ-
κεια αυτής της περιόδου.
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α)	Βάσει	επιπέδου	ανάπτυξης
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β)	Βάσει	της	τυπολογίας	των	περιφερειών	ως	αστικών/αγροτικών	και	του	απόμακρου	χαρακτήρα	τους

Πηγή: ARDECO και Eurostat [nama_10r_2gdp], και υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

Εικόνα	2.6	Μεταβολές	του	κατά	κεφαλήν	ΑΕγχΠ	(ΜΑΔ)	στις	περιφέρειες	της	ΕΕ,	2000–2019



Κεφάλαιο 2: Μια εξυπνότερη Ευρώπη

27

Η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων οι-
κονομιών είχε πολύ διαφορετικό αντίκτυπο μεταξύ 
των περιφερειών της ΕΕ9. Μολονότι ορισμένες περι-
φέρειες ήταν σε θέση να επωφεληθούν από τις νέες 
ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση, άλλες 
είχαν πληγεί από την απώλεια θέσεων εργασίας, 
τη στασιμότητα των μισθών και τα συρρικνούμενα 
μερίδια αγοράς ως αποτέλεσμα του ότι ανταγω-
νιστές χαμηλού κόστους κινούνται προς τεχνολο-
γικά πιο προηγμένους τομείς (βλ. επίσης το τμήμα 
4 παρακάτω).

9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017α).

2.	Τα	λιγότερο	ανεπτυγμένα	κράτη	
μέλη	αναπληρώνουν	το	χαμένο	
έδαφος	της	παραγωγικότητας

2.1	Η	απασχόληση	στους	κλάδους	της	
γεωργίας	και	της	βιομηχανίας	μειώνεται,	
ενώ	η	παραγωγικότητα	αυξάνεται	

Οι περιφέρειες σε διαφορετικά αναπτυξιακά επίπεδα 
τείνουν να έχουν διαφορετικές οικονομικές δομές. 
Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες τείνουν να 
έχουν σχετικά μεγάλα ποσοστά απασχόλησης στον 

Πλαίσιο	2.1	Εξόχως	απόκεντρες	περιοχές	της	ΕΕ	

Στην ΕΕ περιλαμβάνονται εννέα εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, γεωγραφικά απομακρυσμένες από την ευρω-
παϊκή ήπειρο και μέσα στη λεκάνη της Καραϊβικής, τη 
μακαρονησιωτική περιοχή και τον Ινδικό Ωκεανό. Αυτές 
είναι οι Canarias (ES), Guadeloupe, Guyane, La Réunion, 
Martinique, Mayotte, Saint-Martin (FR), Madeira και 
Açores (PT). Διέπονται από τις διατάξεις των Συνθηκών 
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ένωσης.

Περίπου πέντε εκατομμύρια άτομα ζουν στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, ορισμένες από τις οποίες κατα-
γράφουν σημαντική αύξηση πληθυσμού, λόγω εισερ-
χόμενης μετανάστευσης. Το φυσικό ποσοστό αύξησης 
του πληθυσμού είναι, επίσης, σχετικά υψηλό, καθώς στις 
περισσότερες από αυτές τις περιφέρειες ο πληθυσμός 
είναι πολύ νεότερος από ό,τι στην ηπειρωτική Ευρώπη. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στις περιφέρειες είναι κάτω 
από τον μέσο όρο της ΕΕ (πίνακας 2.1). Στη Mayotte, 

με έναν πληθυσμό γύρω στις 270 000 το 2019, είναι 
μόλις το ένα τρίτο του μέσου όρου της ΕΕ, γεγονός 
που σημαίνει ότι η περιφέρεια έχει το χαμηλότερο 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ. Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
είναι επίσης χαμηλό στη Guyane (45 % του μέσου 
όρου της ΕΕ) και στη Réunion (68 %). Το χαμηλό κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ σε αυτές τις τρεις περιφέρειες συνδέ-
εται ως επί το πλείστον με τα χαμηλά ποσοστά απα-
σχόλησης και, επίσης, στις περιπτώσεις της Guyane 
και της Mayotte, με χαμηλή παραγωγικότητα ανά 
εργαζόμενο. Η παραγωγικότητα είναι επίσης χαμηλή 
στις Madeira και Açores. Το ποσοστό των ατόμων ερ-
γάσιμης ηλικίας ως προς το σύνολο του πληθυσμού 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες είναι, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, εγγύτερα στον μέσο όρο της ΕΕ· 
παρότι στη Mayotte, αντικατοπτρίζοντας τον μεγάλο 
αριθμό νέων ανθρώπων, βρίσκεται πολύ πιο κάτω, 
και στις Canarias, Madeira και Açores πολύ πιο πάνω.

Πίνακας	2.1	Κατά	κεφαλήν	ΑΕγχΠ	και	συστατικά	στοιχεία	του	στις	εξόχως	απόκεντρες	
περιοχές,	2019

Κατά	κεφαλήν	ΑΕΠ	
(ΜΑΔ)	
	(€)

Παραγωγικότητα	
(ΑΕγχΠ	ανά	εργα-

ζόμενο)	
	(€)

Ποσοστό		
απασχόλησης	
(%	πληθυσμού		

εργάσιμης	ηλικίας)

Πληθυσμός		
εργάσιμης	ηλικίας	
(%	ηλικίας	20–64	
ετών	ως	προς	
το	σύνολο	του	
πληθυσμού)	

EU-27 	31	278	 	72	057	 73,1 59,4
Canarias  22 928  57 071 61,4 65,4
Guadeloupe  22 215  72 083 55,4 55,6
Martinique  23 042  64 244 63,7 56,3
Guyane  14 188  53 329 50,9 52,3
La Réunion  21 123  70 610 52,1 57,4
Mayotte  9 016  47 781 43,3 43,6
Região Autónoma dos Açores  21 911  48 473 71,2 63,5
Região Autónoma da Madeira  23 768  50 542 74,1 63,5
Η εξόχως απόκεντρη περιοχή του Saint-Martin περιλαμβάνεται στην περιφέρεια NUTS 2 της Guadeloupe. 
Πηγή: Eurostat [nama_10r_2gdp, lfst_r_lfe2emprt_custom_1270645], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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κλάδο της γεωργίας και της βιομηχανίας (πίνα-
κας 2.3). Το 2018 πάνω από το 12 % της απασχόλη-
σης σε αυτές τις περιφέρειες αφορούσε τη γεωργία, 
τρεις φορές περισσότερο από ό,τι στις περιφέρειες 
μετάβασης και οκτώ φορές περισσότερο από ό,τι 
στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Γύρω 
στο 21 % της απασχόλησης ήταν στον κλάδο της 
βιομηχανίας, 6 % περισσότερο από ό,τι στις περι-

φέρειες μετάβασης και τις περισσότερο ανεπτυγμέ-
νες περιφέρειες. Οι περιφέρειες μετάβασης και οι 
περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες είναι πιο 
συγκρίσιμες μεταξύ τους όσον αφορά τα ποσοστά 
απασχόλησης, με περισσότερους απασχολούμενους 
στον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα και 
στη δημόσια διοίκηση. 

Πλαίσιο	2.2	Οικονομική	ανάπτυξη	και	τοπικές	οικονομίες:		
μια	χωρική	ανάλυση	της	περιφερειακής	ανθεκτικότητας	της	ΕΕ	

Μια πρόσφατη μελέτη1 εστιάζεται στα χρόνια της κρί-
σης και στα χρόνια μετά την κρίση (2008–2015) και 
εξετάζει τους παράγοντες που βοηθάνε τις περιφέ-
ρειες να ανακάμψουν από τη Μεγάλη Ύφεση, με κύ-
ριο στόχο να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των 
περιφερειών που έδειξαν οικονομική ανθεκτικότητα, 
αλλά και τυχόν δευτερογενείς συνέπειες. 

Οι περιφέρειες της EU-27 συν το Ηνωμένο Βασίλειο 
ταξινομούνται σε δύο μοντέλα, με βάση το αρχικό 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους το 2008: μια βορειοδυτι-
κή ομάδα περιφερειών σχετικά υψηλού εισοδήματος 
και μια ομάδα νότιων και ανατολικών περιφερειών 
χαμηλότερου εισοδήματος. Τα βασικά ζητήματα που 
αναλύονται είναι τα ακόλουθα.

1. Ποιοι είναι οι παράγοντες που συνδέονται με την 
ικανότητα μιας περιφέρειας να αντιμετωπίζει οι-
κονομικές δυσχέρειες και να διατηρεί την οικονο-
μική ευημερία; 

2. Οι καθοριστικοί παράγοντες της οικονομικής ανά-
πτυξης και της ανθεκτικότητας είναι ίδιοι σε όλες 
τις περιφέρειες σε διαφορετικά επίπεδα οικονομι-
κής ανάπτυξης (σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ);

Το κύριο μέρος της ανάλυσης βασίζεται σε ένα μοντέλο 
οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο η περι-
φερειακή ανάπτυξη εξαρτάται από την ανάπτυξη γειτο-
νικών περιφερειών και από μια δέσμη αρχικών πόρων, 
ξεκινώντας από κλασικά στοιχεία (αρχικό επίπεδο κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ, αύξηση του πληθυσμού, ανθρώπινο 
δυναμικό και επενδύσεις) μέχρι πιο σύνθετα συστατικά 
στοιχεία του περιφερειακού ανταγωνισμού (ποιότητα 
διακυβέρνησης, βαθμός εξέλιξης των επιχειρήσεων 
και καινοτομία). Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη επίσης τη 
γεωγραφική εγγύτητα των περιφερειών, κατά την αξι-
ολόγηση της οικονομικής ανάπτυξής τους και εντοπίζει 
χωρικές δευτερεύουσες συνέπειες, εφόσον υπάρχουν, 
συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών συνεπει-
ών2. Με βάση αυτό το μοντέλο, η ανάλυση προσδιορί-

1 Annoni et al. (2019).

2 LeSage και Fischer (2008).

ζει ποιοι από αυτούς τους παράγοντες έχουν συμβάλει 
στην οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών καθώς 
και στο μέγεθος του αντίκτυπου. Μια διεξοδικότερη 
συζήτηση του θεωρητικού πλαισίου και των υποκείμε-
νων υποθέσεων της ανάλυσης παρέχεται στο Annoni 
et al. (2019). Τα κύρια πορίσματα, τα οποία συνοψίζο-
νται στον πίνακα 2.2, είναι τα ακόλουθα.

Οι χωρικές συνέπειες καταδεικνύεται ότι είναι σημα-
ντικές σε όλες τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες επω-
φελούνται από το γεγονός ότι περιβάλλονται από πε-
ριφέρειες υψηλής ανάπτυξης, τόσο στο βορειοδυτικό 
μοντέλο όσο και στο νότιο. Το ανθρώπινο κεφάλαιο εί-
ναι σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης σε αμφότερες, 
με τη βασική εκπαίδευση να κατέχει ιδιαίτερο ρόλο: 
η ύπαρξη μεγάλων ποσοστών ανθρώπων χαμηλής 
ειδίκευσης μοιάζει να είναι πιο σημαντική τροχοπέδη 
για την ανάπτυξη από ό,τι το να υπάρχουν μικρότερα 
ποσοστά ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Στο βορειοδυτικό μοντέλο, η ποιότητα των θεσμών 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης, γεγονός 
που συνάδει με πρόσφατα πορίσματα της βιβλιογρα-
φίας, τα οποία αναδεικνύουν τους σωστούς θεσμούς 
ως καίριο παράγοντα ανάπτυξης, ειδικά σε πιο προ-
ηγμένα στάδια ανάπτυξης3. Στο βορειοδυτικό μοντέ-
λο της ΕΕ (συν το Ηνωμένο Βασίλειο), οι περιφέρειες 
ήταν πιο ανθεκτικές, εφόσον διέθεταν υψηλότερες 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Τα αποτελέσμα-
τα καταδεικνύουν ότι τα υψηλά επίπεδα επενδύσεων 
ενέχουν σημαντικές θετικές δευτερογενείς συνέπειες, 
γεγονός που σημαίνει ότι μεγαλύτερα ποσοστά επεν-
δύσεων σε μια περιφέρεια έχει θετικές συνέπειες 
στον ρυθμό ανάπτυξης των γειτονικών περιφερειών. 

Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με δραστηριότητες 
υψηλής προστιθέμενης αξίας συνιστά επίσης παράγο-
ντα καίριας σημασίας περιφερειακής ανθεκτικότητας. 

Στο νότιο και ανατολικό μοντέλο, η απορρόφηση της 
τεχνολογίας είναι σημαντική για την ανάπτυξη και 
έχει επίσης θετικές δευτερογενείς συνέπειες στις 

3 Annoni και Catalina-Rubianes (2016)· Pike et al. (2017).
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Η τομεακή σύνθεση της ακαθάριστης προστιθέμενης 
αξίας (ΑΠΑ) ακολουθεί το ίδιο γενικό μοντέλο όπως 
και η απασχόληση, όμως οι διαφορές μεταξύ των 
περιφερειών που βρίσκονται σε διαφορετικά επί-
πεδα ανάπτυξης τείνουν να είναι λιγότερο έντονες. 
Κυρίως, παρά το πολυάριθμο εργατικό δυναμικό στη 
γεωργία στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η 
ΑΠΑ από τη γεωργία είναι μέτριου επιπέδου, υπονο-
ώντας χαμηλή παραγωγικότητα. 

Η απασχόληση στη γεωργία μειώθηκε από το 2001 
έως το 2018, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες πε-
ριφέρειες (κατά πάνω από 3 % ετησίως), αντικατο-
πτρίζοντας την οικονομική αναδιάρθρωσή τους και 
τον γεωργικό εκσυχρονισμό τους. Αυτός ο τελευταίος 
οδήγησε σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας 
του κλάδου και σε αύξηση της ΑΠΑ. Δεδομένου του 
μεγάλου ποσοστού απασχόλησης στον τομέα της γε-
ωργίας στις εν λόγω περιφέρειες, αυτή η διαδικασία 
είναι πιθανό να συνεχιστεί. Το ίδιο παρατηρείται και 
στις περιφέρειες μετάβασης και στις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, αλλά η μείωση της απα-
σχόλησης και η αύξησης της ΑΠΑ αντιστοιχούσε σε 
λιγότερο από το ήμισυ των ποσοστών που κατέγρα-
ψαν οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. 

Η απασχόληση στον κλάδο της βιομηχανίας επίσης 
μειώθηκε σε καθένα από τα τρία είδη των περιφε-
ρειών, παρότι σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι στη 

γεωργία. Παρά την απώλεια θέσεων εργασίας, η 
ΑΠΑ αυξήθηκε σημαντικά, όπως και η παραγωγικό-
τητα, ειδικά στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρει-
ες. Η ενιαία αγορά της ΕΕ δημιούργησε περισσότε-
ρες δυνατότητες εξειδίκευσης σε τομείς υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας, επιτρέποντας έτσι στις λιγότε-
ρο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιφέρειες 
μετάβασης να διατηρήσουν ένα μεγαλύτερο ποσο-
στό απασχόλησης στον κλάδο της βιομηχανίας, επει-
δή διαθέτουν ελκυστική ισορροπία μεταξύ κόστους 
εργασίας, παραγωγικότητας και προσβασιμότητας. 

Η οικοδομική βιομηχανία, κατά την περίοδο 2012–
2018, επέδειξε μικρή ανάπτυξη, και μάλιστα παρου-
σίασε ελαφριά κάμψη στις περιφέρειες μετάβασης. 
Αντίθετα, η απασχόληση και η ΑΠΑ στις υπηρεσίες 
αυξήθηκε σε όλες τις ομάδες περιφερειών κατά τη 
διάρκεια της εν λόγω περιόδου, ιδιαιτέρως όσον 
αφορά τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, ειδι-
κά στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

2.2	Η	παραγωγικότητα	συνιστά	
τον	βασικό	υποκείμενο	παράγοντα	
αύξησης	του	κατά	κεφαλήν	ΑΕγχΠ	

Κατά την περίοδο 2001–2019, το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ αυξήθηκε στη συντριπτική πλειονότητα των 
περιφερειών της ΕΕ (χάρτης 2.4 και πίνακας 2.4). 
Η εν λόγω αύξηση συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με 

 γειτονικές περιφέρειες. Πράγματι, οι δευτερογενείς συνέπειες είναι, γενικώς, πιο σημαντικές στις νότιες και 
ανατολικές περιφέρειες από ό,τι στις βορειοδυτικές περιφέρειες, όπου οι εν λόγω συνέπειες ήταν πιθανώς 
σημαντικές σε προγενέστερες εποχές.

Πίνακας	2.2	Σύνοψη	των	άμεσων	και	των	δευτερογενών	συνεπειών
Βορειοδυτικές		
περιφέρειες

Νότιες	και	ανατολικές	
περιφέρειες

Άμεσες Δευτερογενείς	 Άμεσες Δευτερογενείς

Αύξηση ΑΕγχΠ: μ.δ. μ.δ.

Αρχικό κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ
Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις

Πληθυσμιακή αύξηση

Ποιότητα θεσμών

Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση:

Τεχνολογική ετοιμότητα

Εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων
μ. δ.: μη διαθέσιμο. 
Οι πράσινες σκιές δείχνουν θετικό αντίκτυπο· οι κόκκινες σκιές δείχνουν αρνητικό αντίκτυπο  
(όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα, τόσο πιο σημαντικός ο εκτιμώμενος συντελεστής).  
Πηγή: Annoni et al. (2019).
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Οι πράσινες γραµµές δείχνουν τις θετικές µεταβολές, οι κόκκινες γραµµές δείχνουν τις αρνητικές µεταβολές.
Πηγή: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, υπολογισµοί Γ∆ REGIO. 

Απασχόληση ΑΠΑ
Λιγότερο 

ανεπτυγµένες Μετάβασης
Περισσότερο 
ανεπτυγµένες 

Λιγότερο 
ανεπτυγµένες Μετάβασης

Περισσότερο 
ανεπτυγµένες Ποσοστό το 2018 (%)

A: Γεωργία, δασοκοµία και αλιεία

Β-Ε: Βιοµηχανία (πλην των κατασκευών)

ΣΤ: Κατασκευές

Ζ-Η: Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, κ.α.

Ι-ΙΓ: Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, κ.α.

ΙΕ-ΚΑ: ∆ηµόσια διοίκηση, κ.α.

Σύνολο

A: Γεωργία, δασοκοµία και αλιεία

Β-Ε: Βιοµηχανία (πλην των κατασκευών)

ΣΤ: Κατασκευές

Ζ-Η: Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, κ.α.

Ι-ΙΓ: Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες· κ.ά.

ΙΕ-ΚΑ: ∆ηµόσια διοίκηση, κ.α.

Σύνολο

Μέση % µεταβολή από το προηγούµενο έτος, 2001–2018

EU-27 EU-27

12,4 3,9 1,6 4,8 4,7 2,5 0,9 1,7

20,6 14,8 14,8 16,2 22,5 18,8 20,8 20,6

7,0 6,8 5,7 6,3 5,9 6,0 4,6 5,1

26,2 27,1 28,2 27,4 24,5 21,7 24,8 24,1

9,0 15,0 19,4 15,9 19,5 24,7 28,6 26,6

24,7 32,4 30,3 29,4 23,0 26,3 20,3 22,0

100 100 100 100 100 100 100 100

– 3,4 – 1,5 – 1,3 – 2,7

– 0,4 – 0,6 – 0,7 – 0,6

0,5 – 0,4 0,0 0,0

1,2 1,0 0,9 1,0

2,5 2,0 2,1 2,1

0,7 0,7 1,2 1,0

0,0 0,6 0,8 0,6

0,9 0,4 0,2 0,5

2,2 1,2 1,3 1,4

0,0 – 0,6 – 0,1 – 0,2

1,3 0,8 1,5 1,4

2,3 1,9 1,9 1,9

1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,2 1,5 1,5

Πίνακας	2.3	Απασχόληση	και	ΑΠΑ	ανά	τομέα	NACE	και	κατηγορία	περιφερειών,	ποσοστά	το	2018	και	μεταβολές	κατά	την	περίοδο	2001–2018
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κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, και μάλιστα κατά πολύ περισ-
σότερο από ό,τι στην ΕΕ συνολικά, ενώ το ποσοστό 
απασχόλησης παρέμεινε αμετάβλητο.

Από το 2009 έως το 2013, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
της ΕΕ μειώνονταν κατά 0,4 % ετησίως. Η απασχό-
ληση σημείωσε επίσης πτώση (κατά 0,5 % ετησίως) 
καθώς αμφότερα το ποσοστό απασχόλησης και το 
ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας μειώνο-
νταν, ενώ η παραγωγικότητα εξακολουθούσε να αυ-
ξάνεται, αν και με αργούς ρυθμούς. Αυτό το μοντέλο 
μεταβολής αντικατοπτρίζεται σε κάθε ομάδα περι-
φερειών, όμως είναι εντονότερο στις λιγότερο ανε-
πτυγμένες περιφέρειες και μικρότερης έντασης στις 
περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Ομοίως, 
οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ως ομάδα, 
γνώρισαν την οξύτερη μείωση του κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ, αλλά επίσης και του ποσοστού απασχόλησης. 

Από το 2014 έως το 2019, η αύξηση του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ επανέκαμψε σε κάθε ομάδα πε-
ριφερειών. Ωστόσο, αντίθετα με όσα ίσχυαν κατά 
την περίοδο προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης, 
η ανάπτυξη συνδέθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με 
την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, η οποία 
αντιστάθμισε και με το παραπάνω μια μείωση του 
ποσοστού του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, ενώ 
η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε με πιο 
αργούς ρυθμούς από ό,τι στην προ κρίσης περίοδο. 
Και πάλι, αυτό το μοντέλο μεταβολής παρατηρήθη-
κε εντονότερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περι-
φέρειες. Αφετέρου, η ανάκαμψη ήταν πιο περιορι-
σμένη στις περιφέρειες μετάβασης, με την αύξηση 
του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ να είναι μόλις ελαφρώς 
μεγαλύτερη από το ήμισυ της αύξησης που κατα-
γράφηκε στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 
σε μεγάλο βαθμό η ίδια με την προ κρίσης περίοδο.

την αύξηση της παραγωγικότητας10, και λιγότερο με 
την αύξηση της απασχόλησης. Ο πληθυσμός εργά-
σιμης ηλικίας ως ποσοστό του συνόλου του πληθυ-
σμού μειώθηκε ελαφρώς στην ΕΕ και στις περισ-
σότερες περιφέρειες, κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
περιόδου. Πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέ-
ρειες, ειδικά εκείνες των ανατολικών κρατών με-
λών, κατέγραψαν αύξηση της παραγωγικότητας και 
της απασχόλησης πάνω από τον μέσο όρο, γεγονός 
που επισκιάστηκε μόνο ελαφρώς από τη μείωση του 
ποσοστού του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας, συνε-
πώς η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν πάνω 
από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αυτό, ωστόσο, αποκρύπτει 
το γεγονός ότι σε αρκετές από αυτές τις περιφέρειες, 
κυρίως την Ελλάδα και την Ιταλία, το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ μειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιό-
δου, με την παραγωγικότητα να σημειώνει πτωτική 
πορεία και το ποσοστό απασχόλησης να μειώνεται ή 
να σημειώνει σχετικά μικρή αύξηση, σε συνδυασμό 
με ένα μειούμενο ποσοστό του πληθυσμού εργάσι-
μης ηλικίας. Στις περισσότερες εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της ΕΕ το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ παρέμεινε 
στο ίδιο επίπεδο ή μειώθηκε. 

Από το 2001 έως το 2008, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
της ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,8 % ετησίως σε πραγματι-
κούς όρους, με την παραγωγικότητα να αυξάνεται 
κατά 1,2 % ετησίως και με μια αύξηση του ποσο-
στού απασχόλησης η οποία πρόσθεσε ένα επιπλέ-
ον 0,4 % ετησίως (πίνακας 2.4). Σε πολλές λιγότε-
ρο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπου η αύξηση του 
ΑΕγχΠ ήταν σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο 
όρο της ΕΕ, η αύξησης της παραγωγικότητας συνι-
στούσε επίσης τον βασικό παράγοντα αύξησης του 

10 Πρέπει να σημειώσουμε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς 
προσμετράται ως ΑΕγχΠ ανά εργαζόμενο άτομο, δεν αντικατοπτρί-
ζει τη μείωση του μέσου όρου εργατωρών ανά εργαζόμενο κατά τη 
διάρκεια της περιόδου.

Πλαίσιο	2.3	Ανάλυση	της	αύξησης	του	κατά	κεφαλήν	ΑΕγχΠ

Η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μπορεί να διασπαστεί σε τρεις κύριες συνιστώσες: μεταβολές στην παρα-
γωγικότητα (ΑΕγχΠ ανά απασχολούμενο)· μεταβολές στο ποσοστό απασχόλησης (απασχόληση σε σχέση με 
τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας)· και μεταβολές στο ποσοστό του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας ως προς το 
σύνολο του πληθυσμού. Επομένως, ισχύει ο ακόλουθος προσδιορισμός:

ΑΕγχΠ
=

ΑΕγχΠ
x

Απασχόληση
x

Πληθυσμός 
εργάσιμης ηλικίας

Συνολικός πληθυσμός Απασχόληση Πληθυσμός 
εργάσιμης ηλικίας

Συνολικός πληθυσμός

Ο ίδιος προσδιορισμός μπορεί να εκφραστεί με όρους μεταβολής: η μεταβολή του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι το 
άθροισμα των μεταβολών στην παραγωγικότητα, στο ποσοστό απασχόλησης και στο ποσοστό του πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας.
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Χάρτης 2.4 Αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, της παραγωγικότητας, του ποσοστού απασχόλησης 
και του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας, 2001–2019

Μέση µεταβολή ποσοστού από το προηγούµενο έτος

< – 0,4

– 0,4 – – 0,2

– 0,2 – – 0,1

– 0,1–0,0

0,0–0,3

0,3–0,5

Το ποσοστό απασχόλησης ορίζεται ως απασχόληση µε βάση τον 
χώρο εργασίας, κατανεµηµένη ανά πληθυσµό ηλικίας 20–64 ετών.
Πηγή: Γ∆ REGIO βάσει δεδοµένων του JRC και της Eurostat.

γ) Ποσοστό απασχόλησης δ) Ποσοστό πληθυσµού 
εργάσιµης ηλικίας

β) Παραγωγικότηταα) Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ
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2.3	Οι	μητροπολιτικές	περιφέρειες	
πρωτεύουσας	έχουν	καλύτερες	
επιδόσεις	από	ό,τι	άλλες	περιφέρειες

Το 2019 οι μητροπολιτικές περιφέρειες αντιπροσώ-
πευαν το 59 % του πληθυσμού της ΕΕ, το 63 % της 
απασχόλησης και το 68 % του ΑΕγχΠ. Επομένως, 
αποτελούν πολύ σημαντικά κέντρα απασχόλησης 
και επιχειρηματικής δραστηριότητας με υψηλότερο 
από οπουδήποτε αλλού επίπεδο παραγωγικότητάς. 

Από το 2001 έως το 2019, το πραγματικό κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ στις μητροπολιτικές περιφέρειες 
αυξήθηκε ταχύτερα από ό,τι σε άλλα μέρη της ΕΕ 
(πίνακας 2.5). Αυτό οφείλονταν κυρίως στα ποσοστά 
ανάπτυξης άνω του μέσου όρου των περιφερειών 
πρωτεύουσας, παρότι άλλες μητροπολιτικές περι-
φέρειες επίσης είχαν καλύτερες επιδόσεις από τις 

μη μητροπολιτικές περιφέρειες, αυτό δεν ίσχυε στα 
βορειοδυτικά κράτη μέλη.

Σε περιφέρειες των ανατολικών και βορειοδυτικών 
κρατών μελών, η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
συνδέονταν κυρίως με την αύξηση της παραγωγι-
κότητας. Τα πράγματα διαφέρουν για τα νότια κράτη 
μέλη, όπου η αύξηση της παραγωγικότητας βρίσκο-
νταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου και το μεγαλύτερο μέρος της (μέτριας) 
αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ αφορούσε την 
αύξηση της απασχόλησης. Στις μητροπολιτικές περι-
φέρειες πρωτεύουσας στα ανατολικά και νότια κρά-
τη μέλη, η συμβολή της αύξησης της απασχόλησης 
στην αύξηση του ΑΕγχΠ ανήλθε στο διπλάσιο του 
μέσου όρου, αντικατοπτρίζοντας μια συνεχιζόμενη 
συγκέντρωση της απασχόλησης εκεί.

Μέση µεταβολή % σε σχέση µε το προηγούµενο έτος

Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

Περιφέρειες µετάβασης

Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

Περιφέρειες µετάβασης

Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

Περιφέρειες µετάβασης

Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

Περιφέρειες µετάβασης

Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

Οι πράσινες γραµµές δείχνουν τις θετικές µεταβολές, οι κόκκινες γραµµές δείχνουν τις αρνητικές µεταβολές. 
Οι λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες εκτός της Mayotte.
Το ποσοστό απασχόλησης αφορά την απασχόληση µε βάση τον χώρο εργασίας κατανεµηµένο ανά πληθυσµό ηλικίας–20–64–ετών.

Πηγή: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, υπολογισµοί Γ∆ REGIO.

Κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ

Παραγωγικότητα Απασχόληση Ποσοστό 
πληθυσµού 

εργάσιµης ηλικίας

Μέση µεταβολή % σε σχέση µε το προηγούµενο έτος
2001–2019

2001–2008

2009–2013

2014–2019

EU-27

EU-27

EU-27

EU-27

1,22 0,88 0,50 – 0,17

1,69 1,53 0,21 – 0,05

0,90 0,62 0,49 – 0,22

1,06 0,66 0,61 – 0,21

1,76 1,16 0,43 0,15

2,79 2,26 0,00 0,52

1,47 0,81 0,44 0,22

1,49 0,93 0,67 – 0,12

– 0,36 0,50 – 0,53 – 0,33

– 0,98 0,46 – 1,23 – 0,21

– 0,59 0,47 – 0,65 – 0,41

– 0,31 0,21 – 0,17 – 0,36

1,82 0,81 1,46 – 0,45

2,51 1,46 1,73 – 0,68

1,38 0,50 1,53 – 0,64

1,66 0,67 1,20 – 0,22

Πίνακας	2.4	Ανάλυση	της	μέσης	ετήσιας	μεταβολής	του	κατά	κεφαλήν	ΑΕγχΠ,	2001-2019	
και	υποπερίοδοι
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Η απασχόληση τόσο στις μητροπολιτικές όσο και 
στις μη μητροπολιτικές περιφέρειες αυξήθηκε από 
το 2000 έως το 2008, μολονότι με ταχύτερο ρυθμό 
στις μητροπολιτικές περιφέρειες πρωτεύουσας από 
ό,τι στις άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες, και σε με-
γαλύτερο βαθμό σε αυτές τις τελευταίες από ό,τι στις 
μη μητροπολιτικές περιφέρειες (εικόνα 2,7). Κατά τα 
δύο χρόνια που ακολούθησαν, σημείωσε αισθητά 
καθοδική πορεία σε όλες τις περιφέρειες. Στις περι-
φέρειες πρωτεύουσας, η ανάκαμψη άρχισε το 2010, 
με τον ρυθμό ανάπτυξης να επιταχύνεται το 2013 και 
συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό έως το 2019, όταν 
η συνολική απασχόληση ήταν σημαντικά υψηλότερη 
από ό,τι πριν από τη κρίση του 2007–2008. Σε άλλες 
μητροπολιτικές περιφέρειες η ανάκαμψη ήταν πιο 
διστακτική. Η απασχόληση παρέμεινε κάτω από επί-
πεδο προ κρίσης έως το 2015, και από τότε έως το 
2019 ο ρυθμός αύξησής της ήταν πιο μικρός από ό,τι 
στις περιφέρειες πρωτεύουσας. Στις μη μητροπολιτι-
κές περιφέρειες ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης διατηρήθηκε περισσότερο· η απασχόληση ξε-

κίνησε να αυξάνεται μό-
λις το 2013 και αυξήθηκε 

κατά πολύ λιγότερο από 
ό,τι στις μητροπολιτικές 
περιφέρειες έως το 2019, 
ανερχόμενη στα προ κρί-
σης επίπεδα μόλις το 2018. 

3.	Αναπτυξιακές	
παγίδες11	
και	συναφείς	
κίνδυνοι	για	
τις	ευρωπαϊκές	
περιφέρειες

3.1	Περιφερειακή	
στασιμότητα	και	
αναπτυξιακές	παγίδες

Γίνεται ολοένα και πιο 
προφανές τα τελευταία 
χρόνια ότι δεν καλύπτουν 
τη διαφορά όλες οι περι-
φέρειες της ΕΕ με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ κάτω του 
μέσου όρου. Οι περιφέρει-
ες μπορούν να κατηγορι 
οποιηθούν σε διάφορες 
ομάδες, οι οποίες καθορί  

11 Οι καθηγητές Simona Iammarino, Andrés Rodríguez-Pose και Michael 
Storper συνεισέφεραν πολύ στη σύνταξη αυτού του τμήματος.

Μέση ετήσια µεταβολή % σε σχέση µε το προηγούµενο έτος

Ανατολικά κράτη µέλη
Μητροπολιτικές περιφέρειες 
πρωτεύουσας
Άλλες µητροπολιτικές περιφέρειες

Μη µητροπολιτικές περιφέρειες

Σύνολο

Βορειοδυτικά κράτη µέλη
Μητροπολιτικές περιφέρειες 
πρωτεύουσας
Άλλες µητροπολιτικές περιφέρειες

Μη µητροπολιτικές περιφέρειες

Σύνολο

Νότια κράτη µέλη
Μητροπολιτικές περιφέρειες 
πρωτεύουσας
Άλλες µητροπολιτικές περιφέρειες

Μη µητροπολιτικές περιφέρειες

Σύνολο

Κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ

Παραγωγικότητα Απασχόληση 
ως προς τον 
πληθυσµό

Η απασχόληση ως προς τον πληθυσµό συνδυάζει το ποσοστό απασχόλησης και τον πληθυσµό 
εργάσιµης ηλικίας ως ποσοστό του συνολικού πληθυσµού.
Πηγή: Eurostat [reg_eco10], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, υπολογισµοί Γ∆ REGIO.
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Πίνακας	2.5	Μεταβολές	στο	κατά	κεφαλήν	ΑΕγχΠ,	στην	παραγωγικότητα	
και	στην	κατά	κεφαλήν	απασχόληση	ανά	τύπο	περιφέρειας,	2001–2019

Πλαίσιο	2.4	Μητροπολιτικές	και	
μη	μητροπολιτικές	περιφέρειες

Οι μητροπολιτικές περιφέρειες πρωτεύουσας, οι 
άλλες μητροπολιτικές και μη μητροπολιτικές πε-
ριφέρειες ορίζονται ως εξής. Οι μητροπολιτικές 
περιφέρειες είναι περιφέρειες NUTS 3 ή ομαδο-
ποιήσεις περιφερειών NUTS 3 που αντιπροσω-
πεύουν τις λειτουργικές αστικές περιοχές άνω των 
250 000 κατοίκων. Οι μητροπολιτικές περιφέρει-
ες πρωτεύουσας είναι οι περιφέρειες που περι-
λαμβάνουν την πρωτεύουσα της χώρας. Οι μη μη-
τροπολιτικές περιφέρειες είναι όλες οι υπόλοιπες.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν 
στο: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Territorial_typologies_for_
European_cities_and_metropolitan_regions

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions
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ζονται με βάση το επίπεδο του ΑΕγχΠ τους12, αλλά 
επίσης με βάση το ποσοστό αύξησης του ΑΕγχΠ τους. 

Ο συσχετισμός της ετήσιας αύξησης του πραγματι-
κού κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά την περίοδο 2001–
2019 με το αρχικό επίπεδο ανάπτυξης των περιφε-
ρειών το 2000, όπως αυτό προσμετρήθηκε με βάση 
το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, αποκαλύπτει κάποιες εντυ-
πωσιακές επαναλαμβανόμενες τάσεις (εικόνα 2.8). 

Ορισμένες από αυτές τις τάσεις συνάδουν με τη θε-
ωρία σύγκλισης. Συγκεκριμένα, πολλές από τις περι-
φέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κάτω από το 75 % 
του μέσου όρου της ΕΕ το 2000 επέδειξαν ισχυρή 
ανάπτυξη κατά τα επόμενα 19 έτη, επιτυγχάνοντας 
έτσι ταχεία κάλυψη της διαφοράς. Οι εν λόγω πε-
ριφέρειες είναι κυρίως περιφέρειες των ανατολι-
κών κρατών μελών. Αντίθετα, πολλές από τις νότιες 
περιφέρειες της ΕΕ δεν κατάφεραν να επιτύχουν 
συγκρίσιμα ποσοστά υψηλής ανάπτυξης. Ένας μη 
αμελητέος αριθμός νότιων περιφερειών σημείωσε 
μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά τη διάρκεια 
της περιόδου, ακόμη και αν το αρχικό κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ τους ήταν κάτω από το 75 % του μέσου όρου 
της ΕΕ. Συνάδοντας με τη θεωρία της σύγκλησης, οι 
περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ πάνω από τον 

12 Σε όλο το παρόν τμήμα, οι περιφέρειες ταξινομούνται με βάση το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ το 2000. Τα κατώ-
τατα όρια που χρησιμοποιούνται αντιστοιχούν στα όρια που ισχύουν 
επί του παρόντος ώστε να ταξινομούνται οι περιφέρειες σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες, μετάβασης ή περισσότερο ανεπτυγμένες, όμως διαφέ-
ρουν από τα όρια που χρησιμοποιήθηκαν το 2000. Αυτές οι ονομασίες 
ομάδων δεν χρησιμοποιούνται, ως εκ τούτου, στο παρόν τμήμα.

μέσο όρο το 2000 έτειναν να έχουν χαμηλότερους 
ρυθμούς ανάπτυξης. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη στην ομάδα περιφερειών με 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ του 75 % και του 100 % 
του μέσου όρου της ΕΕ (δηλ. στη μεσαία κατηγορία), 
δεν δείχνει κανένα σημάδι κάλυψης της διαφοράς. 
Πράγματι, η μέση ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές 
ήταν μικρότερη από ό,τι στις περιφέρειες με κατά κε-
φαλήν ΑΕγχΠ πάνω από τον μέσο όρο. Πολλές από 
τις εν λόγω περιφέρειες, κυρίως εκείνες των νότιων 
χωρών της ΕΕ, βίωσαν μακρές περιόδους μικρής ή 
αρνητικής ανάπτυξης, ισχνές αυξήσεις της παραγω-
γικότητας και χαμηλά επίπεδα δημιουργίας απασχό-
λησης ή ακόμη και απώλειες θέσεων εργασίας. 

Στο Iammarino et al. (2020) αναπτύχθηκε η έννοια 
των αναπτυξιακών παγίδων, η οποία βασίζεται σε 
περισσότερες διαστάσεις από μια απλή επιβράδυν-
ση της αύξησης του ΑΕγχΠ. Αυτή η θεωρία καλύ-
πτει τρεις διαστάσεις του οικονομικού δυναμισμού 
μιας περιφέρειας: κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, παραγωγι-
κότητα και απασχόληση. Περίπου 45 % του πληθυ-
σμού των παραπάνω αναφερόμενων περιφερειών 
μεσαίας κατηγορίας το 2000 ήταν σε περιφέρειες 
όπου η ανάπτυξη βρίσκονταν σε πολύ χαμηλά επί-
πεδα13 κατά την περίοδο 2001–2019 (εικόνα 2.9). 
Εξάλλου, το ένα τρίτο του πληθυσμού βρίσκονταν σε 

13 Εδώ, η πολύ χαμηλή ανάπτυξη ορίζεται ως η ετήσια μέση ανάπτυξη 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου στο κατώτερο τεταρτημόριο περι-
φερειών, ταξινομημένων με βάση το ποσοστό ανάπτυξης (δηλ. στο 
25 % με τη χαμηλότερη ανάπτυξη κατά την εν λόγω περίοδο 
2001–2019).
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Πηγή: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, υπολογισμοί ΓΔ REGIO.



Όγδοη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

36

 περιφέρειες όπου η αύξηση της παραγωγικότητας 
κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ ένα 40 % 
βρίσκονταν σε περιφέρειες με πολύ χαμηλό επίπεδο 
δημιουργίας απασχόλησης σε σχέση με τη μεταβολή 
του πληθυσμού. Όλα αυτά τα ποσοστά πληθυσμού 
είναι υψηλότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ 
περισσότερο, από ό,τι σε άλλες περιφέρειες. 

Από το 2000 και μετά, ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειών γνώρισε στασιμότητα όσον αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, μετά την επίτευξη ενός επι-
πέδου κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ 75 %–100 % 
του μέσου όρου της ΕΕ (χάρτης 2.5). Δεδομένου ότι 
αυτή η ομάδα μεγάλωνε με το πέρασμα του χρό-
νου, η μετάβαση των περιφερειών εκτός αυτής της 
ομάδας έγινε σπανιότερη. Πράγματι, μόνο μία περι-
φέρεια (Zahodna Slovenija) σε σύνολο 53 περιφε-
ρειών της μεσαίας κατηγορίας το 2000 κατάφερε να 
επιτύχει κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ πάνω από τον μέσο 
όρο έως το 201914. Αφετέρου, σε 18 από αυτές τις 
περιφέρειες, κυρίως στη νότια ΕΕ, το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ σημείωσε πτώση κάτω από το 75 % του μέ-
σου όρου της ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει απόκλι-
ση και αυξανόμενες ανισότητες. 

14 Είναι αξιοσημείωτο το ότι η Zahodna Slovenija βελτίωσε τις επιδό-
σεις της κατά την περίοδο όσον αφορά τους δείκτες που αναγνω-
ρίζονται εδώ ως καθοριστικοί παράγοντες του κινδύνου να είναι 
μια περιφέρεια «αναπτυξιακά παγιδευμένη», με ένα ποσοστό βιο-
μηχανίας σε ΑΠΑ πάνω από τον μέσο όρο, δαπάνες Ε&Α σε σχέση 
με το ΑΕγχΠ πάνω από τον μέσο όρο και με ποσοστό πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας με μόρφωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω 
από τον μέσο όρο. Ωστόσο, η θεσμική ποιότητα εξακολουθεί να 
βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Η χαμηλή ανάπτυξη των περιφερειών της μεσαίας 
κατηγορίας δείχνει ότι ενδέχεται αυτές να βρίσκο-
νται εντός αναπτυξιακής παγίδας. Πολλές από αυτές 
διαθέτουν μικρότερη ανταγωνιστικότητα κόστους 
από ό,τι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλό κόστος κεφα-
λαίων και εργασίας και από χαμηλότερο επίπεδο 
καινοτομίας και παραγωγικότητας από ό,τι οι ανε-
πτυγμένες περιφέρειες. Επομένως, το κόστος των 
περιφερειών μεσαίας κατηγορίας τείνει να είναι 
υπερβολικά υψηλό ώστε να ανταγωνιστούν τις λιγό-
τερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ενώ τα συστήματα 
καινοτομίας τους όχι αρκετά ισχυρά ώστε να αντα-
γωνιστούν τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέ-
ρειες. Αυτό καθιστά πολύ δύσκολο για τις εν λόγω 
περιφέρειες να αποδράσουν από την αναπτυξιακή 
παγίδα και να επιτύχουν υψηλότερο κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ. Μολονότι ορισμένες από αυτές τις περιφέ-
ρειες είχαν μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ παλιό-
τερα και, μέχρι πριν από ορισμένα χρόνια, κάλυπταν 
τη διαφορά, άλλες υπήρξαν στο παρελθόν σχετικά 
ευημερούσες, αλλά διένυσαν μια παρατεταμένη πε-
ρίοδο σχετικής οικονομικής ύφεσης. Πράγματι, στο 
ένα τέταρτο των περιφερειών με κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ πάνω από τον μέσο όρο το 2000, ιδίως στα 
βορειοδυτικά αλλά επίσης και στα νότια κράτη μέλη, 
το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σημείωσε πτώση κάτω από 
τον μέσο όρο της ΕΕ έως το 2019 (χάρτης 2.5). 
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Πηγή: Eurostat [nama_10r_2gdp], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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3.2	Αναγνωρίζοντας	
τις	αναπτυξιακές	
παγίδες	στις	
περιφέρειες	της	ΕΕ

Στο Iammarino et al. 
(2020) ο κίνδυνος του να 
βρίσκεται μια περιφέρεια 
εγκλωβισμένη σε αναπτυ-
ξιακή παγίδα, μια συγκε-
κριμένη χρονιά, αξιολο-
γείται με βάση το μοντέλο 
αύξησης του κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ, της παραγωγικότη-
τας και της απασχόλησης, 
καθώς επίσης και με βάση 
την ανάπτυξη της περιφέ-
ρειας σε σχέση με την ανά-
πτυξη του κράτους μέλους 
στο οποίο αυτή βρίσκεται 
και τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ανάλυση βασισμένη σε αυτήν την προσέγγιση κατα-
δεικνύει ότι ο αριθμός των χρόνων που οι περιφέρειες 
βρίσκονταν σε αναπτυξιακή παγίδα κατά την περίοδο 
2001–2019 διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ 
τους (χάρτης 2.6). Σε γενικές γραμμές, οι περιφέρει-
ες που βρίσκονταν σε αναπτυξιακή παγίδα 15 χρόνια 
ή περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
(εφεξής αποκαλούμενες «περιφέρειες σε αναπτυξι-
ακή παγίδα») βρίσκονται συγκεντρωμένες στα νότια 
κράτη μέλη της ΕΕ (ιδίως στην Ελλάδα και την Ιταλία) 
ή είναι αγροτικές ή βιομηχανικές περιφέρειες της 
Γαλλίας. Ορισμένες από τις περιφέρειες, εντούτοις, 
βρίσκονται επίσης και στα βορειοδυτικά κράτη μέλη. 
Επομένως, οι αναπτυξιακές παγίδες πλήττουν περι-
φέρειες διαφορετικών επιπέδων αρχικής ανάπτυξης. 
Κατά συνέπεια, μπορούν να προσδιοριστούν τρία 
είδη περιφερειών σε αναπτυξιακή παγίδα ως προς το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους το 2000.

	• Περιφέρειες	σε	αναπτυξιακή	παγίδα	με	πολύ	
χαμηλό	κατά	κεφαλήν	ΑΕγχΠ,	οι οποίες λαμ-
βάνουν σημαντική στήριξη από την πολιτική συ-
νοχής, αλλά οι οποίες, αντίθετα από τις περισσό-
τερες άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
της ΕΕ, κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για 
να διατηρήσουν μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, 
επομένως μονίμως υπολείπονται των άλλων 
περιφερειών της ΕΕ. Μεταξύ των περιφερειών 
αυτής της ομάδας συγκαταλέγονται η Calabria 
της Ιταλίας και η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, 
η Ήπειρος και η Δυτική Ελλάδα της Ελλάδας. 

	• Περιφέρειες	σε	αναπτυξιακή	παγίδα	με	κατά	
κεφαλήν	ΑΕγχΠ	ελαφρώς	κάτω	από	τον	μέσο	
όρο	(μεταξύ 75 % και 100 % του μέσου όρου 
της ΕΕ το 2000), αλλά όπου έκτοτε ο οικονο-
μικός δυναμισμός μετατράπηκε σε στασιμότητα. 
Κατά συνέπεια, κατέβαλλαν σημαντικές προσπά-
θειες να βελτιώσουν τη θέση τους, συχνά τόσο 
σε σχετικούς όσο και σε απόλυτους όρους. Αυτή 
η ομάδα περιλαμβάνει αρκετές περιφέρειες στο 
Mezzogiorno της Ιταλίας και περιφέρειες της 
Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου, κα-
θώς επίσης και αρκετές περιφέρειες της Γαλλίας 
και τη Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου.

	• Περιφέρειες	σε	αναπτυξιακή	παγίδα	με	κατά	
κεφαλήν	ΑΕγχΠ	πάνω	από	 τον	μέσο	όρο,	οι 
οποίες, παρότι εξακολουθούν να ευημερούν 
σχετικά, έχουν γνωρίσει συχνές ή μακρές περιό-
δους αύξησης του ΑΕγχΠ, της παραγωγικότητας 
και της απασχόλησης κάτω από τον μέσο όρο, 
συχνά λόγω κλεισίματος βιομηχανιών οι οποίες 
ήταν στο παρελθόν η κύρια πηγή πλούτου τους. 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει αρκετές περιφέρει-
ες στη βόρεια και κεντρική Ιταλία, αρκετές περι-
φέρειες στη Γαλλία και λίγες στην Ισπανία, την 
Πορτογαλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία 
και τις Κάτω Χώρες.

Οι λόγοι για τους οποίους μια περιφέρεια βρίσκεται 
μέσα σε μια αναπτυξιακή παγίδα διαφέρουν μεταξύ 
των περιφερειών. Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά  κοινών 
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Εικόνα 2.9 Πληθυσμός που ζει σε περιφέρειες με πολύ μικρή αύξηση 
του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, 
2001–2019 βάσει αρχικού επιπέδου του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ

Ως «πολύ μικρή αύξηση» νοείται εδώ η μέση ετήσια αύξηση, για την περίοδο, στο κατώτερο τεταρτημόριο 
των περιφερειών.
Πηγή: Eurostat [nama_10r_2gdp], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (ΜΑΔ, % του μέσου όρου της ΕΕ) το 2000
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Χάρτης 2.5 Μετάβαση των περιφερειών µεταξύ των αναπτυξιακών κατηγοριών, 2000–2019
Πίνακας µετάβασης του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε ΜΑ∆ (δείκτης, µέσος όρος EU-27 = 100), 2000–2019
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Χάρτης 2.6 Αριθµός ετών σε αναπτυξιακή παγίδα κατά την περίοδο 2001–2019 ανά επίπεδο 
περιφερειακού κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ το 2000

500 km
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Έξι περιφέρειες πρωτεύουσας συγχωνεύτηκαν µε τις γειτονικές περιοχές ώστε 
να περιοριστούν οι στρεβλώσεις των τιµών του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ.
Πηγή: Υπολογισµοί της Γ∆ REGIO βάσει δεδοµένων του JRC και της Eurostat.
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χαρακτηριστικών, στα οποία περιλαμβάνονται (για 
παράδειγμα) τα επίπεδα προστιθέμενης αξίας στη 
βιομηχανία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, ο πλούτος της 
καινοτομίας και η θεσμική ποιότητα. 

Οι περιφέρειες της ΕΕ σε αναπτυξιακή παγίδα την 
περίοδο 2000–2019 τείνουν να έχουν μικρότερη 
αναλογία βιομηχανικών εκροών στη συνολική παρα-
γωγή, μικρότερα αποθέματα ανθρώπινου κεφαλαίου 
(λιγότερους εργαζομένους με τριτοβάθμια μόρφωση) 
και χαμηλότερα επίπεδα στήριξης προς την επιστήμη 
και την τεχνολογία (πίνακας 2.6). Οι περιφέρειες με 
καλύτερη ποιότητα τοπικής διακυβέρνησης, κι επομέ-
νως με ένα πιο ευνοϊκό θεσμικό περιβάλλον, τείνουν 
να τα πηγαίνουν καλύτερα από ό,τι εκείνες με χαμη-
λά επίπεδα αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, 
περιορισμένη διαφάνεια και λογοδοσία και περισσό-
τερη διαφθορά. Οι περιφέρειες σε αναπτυξιακή πα-
γίδα έχουν την τάση, επίσης, να έχουν μεγαλύτερα 
ποσοστά εξάρτησης των ηλικιωμένων ατόμων και λι-
γότερο δημογραφικό δυναμισμό, παρότι αυτό ενδέχε-
ται να είναι τόσο συνέπεια όσο και αιτία της παγίδας.

Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των περιφερειών 
υποδεικνύουν διαφορετικές προσεγγίσεις των περι-
φερειών για να αποφύγουν να βρεθούν αναπτυξια-
κά παγιδευμένες, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης 
έκαστης περιφέρειας. Οι πιθανότητες μιας περι-

φέρειας με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κάτω του μέσου 
όρου το 2000 να αποφύγει να βρεθεί παγιδευμένη 
αυξάνονται όταν έχει καλύτερη ποιότητα διακυβέρ-
νησης και μεγαλύτερες βιομηχανικές εκροές. Αυτό 
το τελευταίο μπορεί επίσης να αυξήσει τις πιθανό-
τητες των περιφερειών μετάβασης ως προς αυτό 
το ζήτημα. Για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περι-
φέρειες, οι πιθανότητες να παραμείνουν εκτός της 
αναπτυξιακής παγίδας είναι περισσότερες όταν δια-
θέτουν υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων στην Ε&Α 
και πιο υψηλό μορφωτικό επίπεδο στο εργατικό δυ-
ναμικό τους. Σε όλες τις περιφέρειες, οι πιθανότητες 
μπορούν να βελτιωθούν, αυξάνοντας το ποσοστό 
του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Οι παγίδες περιφερειακής ανάπτυξης συνιστούν σο-
βαρό κίνδυνο για το μέλλον της ΕΕ. Η εξουδετέρωση 
αυτών των παγίδων και, συνεπώς, η απελευθέρω-
ση των αναξιοποίητων οικονομικών δυνατοτήτων 
πολλών περιφερειών της ΕΕ οι οποίες καταβάλ-
λουν μεγάλη προσπάθεια και οι οποίες βρίσκονται 
σε στασιμότητα, δεν θα αύξανε μόνο το ΑΕγχΠ, την 
παραγωγικότητα και την απασχόληση, αλλά επίσης 
θα τόνωνε τις δυνατότητες οικονομικής μεγέθυνσης 
της ΕΕ συνολικά. Αυτό δεν αποτελεί αμιγώς οικο-
νομικό ζήτημα: οι κακές οικονομικές επιδόσεις και 
η απουσία ευκαιριών απασχόλησης δημιουργούν 

Πλαίσιο	2.5	Πώς	υπολογίζεται	ο	κίνδυνος	του	να	βρεθεί	
μια	περιφέρεια	σε	αναπτυξιακή	παγίδα;

Η μεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε από τους 
Iammarino et al. (2020) για την αξιολόγηση του κατά 
πόσο μια περιφέρεια NUTS 2 βρίσκεται σε αναπτυξι-
ακή παγίδα μια συγκεκριμένη χρονιά βασίζεται στην 
εξέλιξη μέσα στον χρόνο τριών μεταβλητών: (i) κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ σε σταθερές τιμές· (ii) ΑΠΑ ανά ερ-
γαζόμενο (παραγωγικότητα) σε σταθερές τιμές· και 
(iii) λόγος απασχόλησης προς συνολικό πληθυσμό. 

Για κάθε μία από αυτές τις τρεις μεταβλητές, το πο-
σοστό ανάπτυξης της περιφέρειας κατά την πενταετία 
που προηγείται της εν λόγω χρονιάς συγκρίνεται με 
τρία κριτήρια αξιολόγησης:

 • το ποσοστό ανάπτυξης της ίδιας της περιφέ-
ρειας τα πέντε έτη που προηγούνται αυτής της 
πενταετίας· 

 • το ποσοστό ανάπτυξης του κράτους μέλους 
της κατά την πενταετία· και 

 • το μέσο ποσοστό ανάπτυξης της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια της περιόδου. 

Αυτό συνεπάγεται εννέα συγκρίσεις (ή έξι για τα κρά-
τη μέλη με μόνο μια περιφέρεια NUTS 2). 

Με βάση αυτές τις συγκρίσεις, υπολογίζονται διάφοροι 
δείκτες κινδύνου. Ο δείκτης που χρησιμοποιείται στην 
παρούσα έκθεση υπολογίζεται ως εξής. Για καθεμία 
από τις εννέα συγκρίσεις, αν το πρόσφατο ποσοστό 
ανάπτυξης της περιφέρειας είναι χαμηλότερο από το 
κριτήριο αξιολόγησης, η περιφέρεια βαθμολογείται 
με ένα· αν όχι, βαθμολογείται με μηδέν. Ο κίνδυνος 
να βρεθεί η περιφέρεια εντός αναπτυξιακής παγίδας 
κατά την εν λόγω χρονιά εκφράζεται από τη μέση 
βαθμολογία των εννέα (ή έξι) συγκρίσεων. 

Για την ανάλυση εδώ, μια περιφέρεια θεωρείται ότι 
βρίσκεται εντός αναπτυξιακής παγίδας μια συγκεκρι-
μένη χρονιά, αν ο κίνδυνος παγίδευσης είναι μεγαλύ-
τερος από 0,5. Μια περιφέρεια θεωρείται σε αναπτυ-
ξιακή παγίδα κατά την περίοδο 2000–2019 αν σε 15 
ή περισσότερα χρόνια ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος 
από 0,5.
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 κοινωνικό κόστος και πικρία σε πολιτικό επίπεδο 
 έναντι εκείνου το οποίο όλο και περισσότερο θεω-
ρείται ένα σύστημα που δεν ωφελεί τις περιοχές οι 
οποίες έχουν μείνει πίσω, οδηγώντας σε μια ολοένα 
διογκούμενη γεωγραφία δυσαρέσκειας15.

Εφόσον οι αναπτυξιακές παγίδες μπορούν να παρου-
σιαστούν σε διάφορα επίπεδα ανάπτυξης, και μοιά-
ζουν να συνιστούν χαρακτηριστικό κίνδυνο για τις 
περιφέρειες μετάβασης, ενδέχεται να απαιτούν πο-
λιτικές απαντήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις φτω-
χότερες περιφέρειες. Η αρωγή προς όλες τις περι-
φέρειες σε αναπτυξιακή παγίδα ώστε να γίνουν πιο 
δυναμικές θα συμβάλει στη μείωση των περιφερεια-
κών ανισοτήτων και θα αντιμετωπίσει την απειλή της 
αυξανόμενης δυσαρέσκειας των κοινωνιών της ΕΕ.

4.	Ανταγωνιστικότητα	
των	περιφερειών	της	ΕΕ

4.1	Καινοτομία,	ψηφιοποίηση	
και	έξυπνη	εξειδίκευση
Η καινοτομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 
μακροπρόθεσμης αύξησης της παραγωγικότητας 
και, ως εκ τούτου, συνιστά βασικό παράγοντα για 
τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-
σεων. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τις επι-
χειρήσεις της ΕΕ οι οποίες ολοένα και περισσότερο 
πρέπει να ανταγωνίζονται με επιχειρήσεις των ανα-

15 Βλ. Dijkstra et al. (2020), ο οποίος καταδεικνύει ότι η πολιτική δυσα-
ρέσκεια έναντι της ΕΕ στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ συν-
δέεται σε σημαντικό βαθμό με οικονομική και βιομηχανική παρακμή. 

πτυσσόμενων περιοχών, όπως της νοτιοανατολικής 
Ασίας, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν το πλεονέκτημα 
της φθηνότερης εργασίας, του μικρότερου βαθμού 
ρύθμισης της αγοράς και της ταχύτερης προσαρμο-
γής στις τεχνολογικές εξελίξεις16. Η ικανότητα για 
καινοτομία αλλά και για προσαρμογή στην καινοτο-
μία που παράγεται αλλού, είναι θέμα πρωταρχικής 
σημασίας, ιδίως επειδή, αντίθετα με τις στρατηγικές 
μείωσης του κόστους, η καινοτομία είναι κατ’ αρχήν 
απεριόριστη, και, ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντι-
κή για τη διατήρηση της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. 

Εντούτοις, εγείρονται ανησυχίες σχετικά με ένα διο-
γκούμενο χάσμα έρευνας και καινοτομίας, το οποίο 
συνδέεται με τη γεωγραφική συγκέντρωση των 
πιο καινοτόμων επιχειρήσεων και ερευνητικών κέ-
ντρων, τόσο εντός των κρατών μελών όσο και σε 
όλη την ΕΕ. Μολονότι η συγκέντρωση μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα θετικές επιπτώσεις στο εξωτερικό 
κόστος της έρευνας και της καινοτομίας, οι σημαντι-
κότερες περιοχές βρίσκονται συχνά σε περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες17, διευρύνοντας έτσι τις 
γεωγραφικές ανισότητες18. Το εν λόγω χάσμα έρευ-
νας και καινοτομίας μπορεί να τροφοδοτείται περαι-
τέρω από την εν εξελίξει διαδικασία ψηφιοποίησης. 

16 Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ (2019).

17 Βλ. Rodríguez-Pose (2020) για ανάλυση των οικονομικών επιπτώ-
σεων του χάσματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

18 Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020α) συνάγει το συμπέ-
ρασμα ότι μια διαρκώς αυξανόμενη συγκέντρωση οικονομικών και 
καινοτόμων δραστηριοτήτων σε περιοχές πρωτεύουσας και μητρο-
πολιτικές περιοχές σε σύγκριση με τις παρακμάζουσες ή τις περιφε-
ρειακές περιοχές οδηγεί σε αρνητικές εξελίξεις σε περιφέρειες με 
χαμηλή ικανότητα αξιοποίησης της καινοτομίας.

Πίνακας	2.6	Κοινωνικοοικονομικά	χαρακτηριστικά	περιφερειών	σε	αναπτυξιακή	παγίδα	και	άλλων	
περιφερειών	ανά	επίπεδο	κατά	κεφαλήν	ΑΕγχΠ

Σε	αναπτυξιακή	
παγίδα;

Κατά	κεφαλήν	ΑΕγχΠ	(ΜΑΔ)	το	2000,	δείκτης

<	75–% 75–100	% >	100	% Όλες

% βιομηχανίας σε ΑΠΑ, 2018
Ναι 10,5 13,4 19,4 17,7
Όχι 25,7 19,7 20,8 21,3

Δαπάνες για Ε&Α ως % του ΑΕγχΠ, 2017
Ναι 0,73 1,29 1,76 1,60
Όχι 0,93 1,36 2,67 2,30

% πληθυσμού ηλικίας 25–64 ετών 
με τριτοβάθμια μόρφωση, 2019

Ναι 19,5 25,1 29,3 27,5
Όχι 26,3 31,3 36,9 32,7

Δείκτης θεσμικής ποιότητας (EQI), 2017
Ναι – 1,71 – 0,29 0,31 – 0,08
Όχι – 0,71 0,11 0,76 0,11

% του πληθυσμού ανά κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ, 2017

– 26,2 17,9 55,9 100,0

% του παγιδευμένου πληθυσμού  
ανά κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, 2017

– 3,0 38,0 22,7 20,3

Πηγή: Eurostat [nama_10r_3gva, rd_e_gerdreg, edat_lfse_04], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, Παγκόσμια Τράπεζα, 
 υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Η προσμέτρηση της καινοτομίας, όπως άλλωστε 
αναγνωρίζεται ευρέως, είναι δύσκολη19, 20. Ο πιο συ-
χνά χρησιμοποιούμενος δείκτης, ο αριθμός των αι-
τήσεων απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 
υποβλήθηκαν, παρέχει απλώς ένα κατά προσέγγιση 
μέτρο της πραγματικής δραστηριότητας στον τομέα 
της καινοτομίας, επειδή καταγράφει μόνο τις και-
νοτομίες που έχουν κατοχυρωθεί στο Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Αυτές οι και-
νοτομίες αφορούν κυρίως τεχνολογικές καινοτομίες 
στον κλάδο της βιομηχανίας, ενώ πολλές, αν όχι οι 
περισσότερες καινοτομίες στον τομέα των υπηρε-
σιών, οι οποίες συχνά είναι άυλες, παραμένουν μη 
κατοχυρωμένες21. Παρόλα αυτά, αν και με περιορι-
σμούς, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελούν ένα 
χρήσιμο μέσο σύγκρισης των επιδόσεων στην τε-
χνολογική καινοτομία μεταξύ των περιφερειών.

Κατά την περίοδο 2016–2017, καταχωρήθη-
καν 122 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους στο 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
(χάρτης 2.7). Αυτές δείχνουν διαφορετική χωρική 
κατανομή, βάσει της οποίας οι περιφέρειες με τις πε-
ρισσότερες αιτήσεις βρίσκονται κυρίως στα βορει-

19 ΟΟΣΑ και Eurostat (2018).

20 Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως σε υποεθνικό πλαίσιο, το οποίο και αναδει-
κνύει την ανάγκη για εργασία με βάση καλύτερα δεδομένα εδαφι-
κής καινοτομίας, όπως αναφέρεται (για παράδειγμα) στην ανακοί-
νωση της Επιτροπής για ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές 
περιοχές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021δ).

21 Αυτό ισχύει επίσης για τις πρακτικές πρωτογενούς παραγωγής και 
τις οργανωτικές και κοινωνικές μορφές καινοτομίας, οι οποίες μπο-
ρούν να συμβάλουν στο κοινωνικό κεφάλαιο.

οδυτικά κράτη μέλη και τη βόρεια Ιταλία. Σε επίπε-
δο NUTS 3, η Ludwigshafen της Γερμανίας, η έδρα 
της BASF, είχε τον μεγαλύτερο αριθμό (3 224 ανά 
εκατομμύριο κατοίκους κατά την εν λόγω περίοδο), 
και ακολουθούσε η Erlangen, η έδρα μιας σημαντι-
κής μονάδας της Siemens (2 558), και η Zuidoost-
Noord-Brabant των Κάτω Χωρών (2 529), η έδρα 
της Philips. Ο βαθμός συγκέντρωσης δείχνει περι-
φερειακό χάσμα καινοτομίας μεταξύ των πιο προ-
ηγμένων κρατών μελών και περιφερειών και των 
υπόλοιπων.

Οι μητροπολιτικές περιοχές προσφέρουν μάλλον ιδι-
αιτέρως ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων 
ιδεών, προϊόντων και διαδικασιών. Πολύ εκτεταμένη 
βιβλιογραφία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 
συμβαίνει αυτό: παρουσία δημιουργικού εργατικού 
δυναμικού με πολλές δεξιότητες, και εξειδικευμένοι 
συνεργατικοί σχηματισμοί οικονομικής δραστηριό-
τητας, πανεπιστήμια και ινστιτούτα22. Υπάρχουν σα-
φείς διαφορές στη ευρεσιτεχνιακή δραστηριότητα 
ανάμεσα στις μητροπολιτικές περιφέρειες (γύρω στις 
167 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους) και τις μη 
μητροπολιτικές περιφέρειες (γύρω στις 58 ανά εκα-
τομμύριο κατοίκους) (εικόνα 2.10). Ωστόσο, σε πολύ 
λίγες μητροπολιτικές περιφέρειες οι αιτήσεις είναι 
λιγότερες από ό,τι είναι σε μη μητροπολιτικές περι-
φέρειες των ίδιων κρατών μελών, γεγονός που δεί-
χνει ότι δεν προσφέρουν όλες οι μητροπολιτικές πε-
ριφέρειες πρόσφορο για την καινοτομία περιβάλλον. 

22 Ευρωπαϊκή Επιτροπή και UN-HABITAT (2016).
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Κεφάλαιο 2: Μια εξυπνότερη Ευρώπη

43

0

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια

500 km

EU-27 = 121,7
Πηγή: Γ∆ REGIO βάσει της βάσης δεδοµένων REGPAT του ΟΟΣΑ 
του Ιουλίου 2021 και δεδοµένων για τον πληθυσµό της Eurostat 
(nama_10r_3popgdp).

Αιτήσεις ανά εκατοµµύριο κατοίκους

< 25 

25–50

50–100

100–150

150–250

>= 250

Χάρτης 2.7 Αιτήσεις απόκτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓ∆Ε), µέσος όρος 2016–2017

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe
Martinique

Canarias



Όγδοη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

44

Πλαίσιο	2.6	Παγκόσμιες	αλυσίδες	αξίας,	άμεσες	ξένες	επενδύσεις	και	ανισότητα1

Οι τεχνολογικές εξελίξεις μαζί με την εντατικοποίηση 
των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας (GVC) δημιούργη-
σαν την ανάγκη να ενταχθεί η εθνική και περιφερεια-
κή οικονομική ανάπτυξη και η πολιτική καινοτομίας σε 
ένα ανοιχτό και αλληλένδετο πλαίσιο. Οι πολυεθνικές 
εταιρίες (MNE), πραγματοποιώντας διάφορες μορφές 
επενδύσεων στο εξωτερικό, θεωρούνται φορείς καί-
ριας σημασίας για τη συνεκτικότητα και την παγκόσμια 
οικονομική ολοκλήρωση των χωρών και των περιφε-
ρειών παγκοσμίως, ενώ αποτελούν επίσης κρίσιμους 
παίκτες και στις διεθνείς εμπορικές ροές. Το εμπόριο και 
οι επενδύσεις, που συχνά περιγράφονται ως «δύο πλευ-
ρές του ίδιου νομίσματος»2, φαίνεται να είναι συνυφα-
σμένα, κατά πιο περίπλοκο τρόπο, με τις GVC3. Στην 
ουσία, οι εμπορικές ροές μπορούν να είναι μετοχοκε-
ντρικές και μη μετοχοκεντρικές. Οι πρώτες περιλαμβά-
νουν δίκτυα αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, 
ιδρυθέντων μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), τα 
οποία εμπλέκονται πολύ με τις GVC4, ενώ το μη με-
τοχοκεντρικό εμπόριο αφορά περισσότερους αντισυμ-
βαλλόμενους και εξωτερικούς προμηθευτές πλήρους 
ανταγωνισμού5. Έτσι, οι εμπορικές συναλλαγές σε GVC 
και FDI είναι αμοιβαίως συμπληρωματικά φαινόμενα τα 
οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα, όταν 
προσπαθούμε να καταλάβουμε τη γεωγραφική και λει-
τουργική διάσταση της παγκόσμιας συνεκτικότητας.

Μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ δύο μετρήσεων συμ-
μετοχής στην GVC: (α) διασυνδέσεις με τα προηγούμε-
να στάδια παραγωγής —το ποσοστό της ξένης προστι-
θέμενης αξίας στις συνολικές εξαγωγές μιας χώρας· και 
(β) διασύνδεση προς τα επόμενα στάδια παραγωγικής 

δραστηριότητας —εγχώρια προστιθέμενη αξία, η οποία 
ενσωματώνεται σε εξαγωγές ενδιάμεσων προϊόντων, 
τα οποία επανεξάγονται αργότερα σε τρίτες χώρες, εκ-
φρασμένη ως ποσοστό των ακαθάριστων εξαγωγών. 
Εξετάζοντας τη σχετική θέση κάθε χώρας ως προς τον 
μέσο όρο της ΕΕ, μπορούν να καθοριστούν τέσσερις 
ευρύτερες ομάδες οικονομιών:

1. υψηλό επίπεδο	ενσωμάτωσης	GVC: υψηλότερες 
διασυνδέσεις με τα προηγούμενα στάδια παρα-
γωγής έναντι υψηλότερων διασυνδέσεων με τα 
επόμενα στάδια παραγωγής (H–H)·

2. χαμηλό επίπεδο	 ενσωμάτωσης	GVC: χαμηλότε-
ρες διασυνδέσεις με τα προηγούμενα στάδια πα-
ραγωγής έναντι χαμηλότερων διασυνδέσεων με 
τα επόμενα στάδια παραγωγής (L–L)· 

3. ενσωμάτωση	GVC	σε προηγούμενα στάδια παρα-
γωγής: υψηλότερες διασυνδέσεις με τα προηγού-
μενα στάδια παραγωγής χαμηλότερες διασυνδέ-
σεις με τα επόμενα στάδια παραγωγής (H–L)· και 

4. ενσωμάτωση	GVC σε επόμενα στάδια παραγωγής: 
χαμηλότερες διασυνδέσεις με τα προηγούμενα στά-
δια παραγωγής έναντι υψηλότερων διασυνδέσεων 
με τα επόμενα στάδια παραγωγής (L–Η).

Η ομάδα «ενσωμάτωση GVC σε επόμενα στάδια πα-
ραγωγής» περιλαμβάνει τις πιο καινοτόμες χώρες ως 
προς τις δαπάνες για Ε&Α (και ως προς τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας), με την Πολωνία και τη Ρουμανία να απο-
τελούν εξαιρέσεις. Εντός της εν λόγω ομάδας, υπάρχει 
μια σχετικά ευρεία διαπεριφερειακή μεταβλητότητα του 
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Εικόνα 2.11 Προφίλ GVC, δαπάνες Ε&Α και συντελεστής Gini ανά κράτος μέλος, 2015

Ο συντελεστής GINI δεν παρέχεται για χώρες με μόνο μία ή δύο περιφέρειες NUTS 2.
Πηγή: Eurostat, υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

1 Το παρόν πλαίσιο περιλαμβάνει σύνοψη της έκθεσης «Foreign direct investment, global value chains and regional economic development 
in Europe» (Άμεσες ξένες επενδύσεις, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη), την οποία εκπό-
νησαν οι Comotti et al. (2020) για τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2 Krugman (2007).
3 ΟΟΣΑ (2018), σ. 31.
4 Π.χ. Altomonte et al. (2012).
5 Taglioni και Winkler (2014).
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Ακόμα κι έτσι, η διαφορετική χωρική κατανομή των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η συγκέντρωσή τους 
σε μητροπολιτικές περιοχές συνιστούν περαιτέρω εν-
δείξεις του χάσματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης για την 
ικανότητα καινοτομίας μάλλον παρά για τις επιδόσεις 
συνιστούν οι δαπάνες σε Ε&Α ως προς το ΑΕγχΠ, οι 
οποίες προσμετρούν τις εισροές στη διαδικασία και-
νοτομίας ή μάλλον τις προσπάθειες που καταβλή-
θηκαν παρά τις εκροές. Όπως και στην περίπτωση 
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όμως, οι δαπάνες 
σε Ε&Α είναι πιθανό να υποτιμούν τη δραστηριότητα 
της καινοτομίας, ιδίως σε τομείς εκτός της βιομηχα-
νίας, όπου είναι κοινός τόπος η μη τεχνολογική και 
μη βασισμένη σε έρευνα καινοτομία.

Οι δαπάνες σε Ε&Α στην ΕΕ ανήλθαν στο 2,2 % του 
ΑΕγχΠ το 2019 (εικόνα 2.12) και αυξήθηκαν μόνο 
οριακά κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκα-
ετιών (από το 1,8 % του ΑΕγχΠ το 2001). Το ποσο-
στό δαπανών αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη εκτός 
της Σουηδίας και της Δανίας, όπου ήδη έχει φτά-
σει σε υψηλό επίπεδο το 2001, και της Ιρλανδίας23. 
Παρά τη συνολική αύξηση, στα περισσότερα κράτη 
μέλη τα ποσοστά δαπανών, κατά το μεγαλύτερο μέ-
ρος, παραμένουν πολύ πιο κάτω από τα ποσοστά 
άλλων υψηλά ανεπτυγμένων οικονομιών, ιδίως της 
Ιαπωνίας (όπου οι δαπάνες ήταν το 3,2 % του ΑΕγχΠ 

23 Η οριακή αύξηση στο Λουξεμβούργο συνδέεται με το γεγονός ότι οι 
δαπάνες των επιχειρήσεων σε Ε&Α σημείωσαν μεγάλη πτώση την 
τελευταία δεκαετία. Αυτό, πιθανώς, σχετίζεται με τον ενδεχομένως 
μεγάλο αντίκτυπο της συμπεριφοράς λίγων πολυεθνικών επιχειρή-
σεων στα επίσημα στατιστικά στοιχεία των επιχειρήσεων για την 
Ε&Α [βλ.: ΟΟΣΑ (2019)].
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Εικόνα 2.12 Συνολικές δαπάνες για Ε&Α, 2001 και 2019

Τα στοιχεία του 2001 για το LU είναι σε σχέση με το 1999, για τη MT και την HR σε σχέση με το 2002.
Πηγή: Eurostat [rd_e_gerdreg], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

ΑΕγχΠ, όπως υπολογίζεται με βάση τον συντελεστή Gini 
( εικόνα 2.11). Αντίθετα, οι οικονομίες χαμηλής ενσωμά-
τωσης GVC επιδεικνύουν χαμηλές τιμές Ε&Α (και διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας), αλλά έχουν επίσης μεγάλες οι-
κονομικές ανισότητες. Οι χώρες υψηλής ενσωμάτωσης 
GVC έχουν κυμαινόμενες οικονομικές ανισότητες, ενώ οι 
χώρες ενσωμάτωσης GVC σε προηγούμενα στάδια πα-
ραγωγής έχουν χαμηλά ποσοστά δαπανών Ε&Α (εκτός 
της Δανίας) και μικρότερες οικονομικές ανισότητες.

Οι πρωτοπόρες βιομηχανικές περιφέρειες της Ευρώ-
πης ακολουθούν τάσεις και ιεραρχίες παρεμφερείς με 
αυτές των περιφερειών πρωτεύουσας. Τα υψηλότερα 
επίπεδα τόσο εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων FDI 
χαρακτηρίζουν προηγμένες περιφέρειες με οικονομίες 
ενσωμάτωσης GVC σε επόμενα στάδια  παραγωγής, 

όπως οι Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen και Rheinland-
Pfalz ( Γερμανία), Zuid-Holland και Noord-Holland 
(Κάτω Χώρες), Sydsverige (Σουηδία) και Pomorskie 
και Malopolskie (Πολωνία). Ομοίως, ορισμένες καίριες 
βιομηχανικές περιφέρειες χωρών χαμηλής ενσωμάτω-
σης GVC έχουν σχετικά υψηλά επίπεδα τόσο εισερχό-
μενων όσο και εξερχόμενων FDI: Piemonte (Ιταλία), και 
Cataluña, País Vasco, Galicia και Andalucia (Ισπανία). 
Η Φλάνδρα (Βέλγιο), στην κατηγορία υψηλής ενσωμά-
τωσης GVC, ακολουθεί παρόμοια τάση, ενώ οι βιομη-
χανικές ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ στην ομάδα εν-
σωμάτωση GVC σε προηγούμενα στάδια παραγωγής, 
εμφανίζουν κυρίως προφίλ διεθνοποίησης στραμμένα 
προς εισερχόμενες FDI.
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το 2019) ή των ΗΠΑ (όπου ήταν 3,1 %). Επίσης, δεν 
υπάρχουν στοιχεία σύγκλισης των ποσοστών εντός 
της ΕΕ, καθώς τα κράτη μέλη με συγκριτικά χαμηλές 
δαπάνες Ε&Α το 2001, είχαν τη μικρότερη αύξηση 
δαπανών κατά την περίοδο 2001–2019, υποδηλώ-
νοντας διεύρυνση του χάσματος έρευνας και καινο-
τομίας μεταξύ των κρατών μελών.

Οι περισσότερες δαπάνες Ε&Α της ΕΕ καταγράφο-
νται στις βορειοδυτικές περιφέρειες (με μέσο όρο 
2,7 % του ΑΕγχΠ το 2019) και οι λιγότερες στα ανα-
τολικά (1,3 %) και νότια (1,4 %). Σε επίπεδο NUTS 2, 
οι δαπάνες είναι οι περισσότερες, με πάνω από 7 % 
του ΑΕγχΠ στην Braunschweig και τη Stuttgart 
της Γερμανίας και στη Brabant Wallon του Βελγίου 
(χάρτης 2.8).

Σε γενικές γραμμές, οι περιφέρειες με τις περισσότε-
ρες δαπάνες σε Ε&Α έχουν την τάση να είναι οι πιο 

ανεπτυγμένες και συχνά περιλαμβάνουν πρωτεύ-
ουσες χωρών (το Βέλγιο και η Γερμανία αποτελούν 
τις αξιοσημείωτες εξαιρέσεις) (εικόνα 2.13). Από τις 
20 περιφέρειες με τις περισσότερες δαπάνες, οι 19 
είναι περισσότερο ανεπτυγμένες (με κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), ενώ τα δύο 
τρίτα των 50 περιφερειών με τις λιγότερες δαπάνες 
είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες (με κατά κεφα-
λήν ΑΕγχΠ κάτω από το 75 % του μέσου όρου). 

Το 2019 οι δαπάνες σε Ε&Α ως προς το ΑΕγχΠ υπερέ-
βησαν τον στόχο του 3 % της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» μόνο σε μικρό αριθμό περιφερειών NUTS 2, οι 
οποίες αντιστοιχούσαν σε μόλις 12 % του πληθυσμού 
της ΕΕ (πίνακας 2.7). Όλες αυτές οι περιφέρειες ήταν 
περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες στα βορειο-
δυτικά της ΕΕ, εκτός της Dresden (Γερμανίας) η οποία 
είναι περιφέρειες μετάβασης. Καμία από τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες δεν  συμμορφώθηκε με 

Πίνακας	2.7	Συνολικές	δαπάνες	για	Ε&Α	και	η	απόσταση	έως	τον	στόχο	της	στρατηγικής	
«Ευρώπη	2020»,	2019

Λιγότερο	
ανεπτυγμένες

Μετάβασης Περισσότερο	
ανεπτυγμένες

EU-27

Ε&Α ως % του ΑΕγχΠ 1,0 1,4 2,5 2,2
Απόσταση από τον στόχο της ΕΕ (% διαφοράς) 2,0 1,6 0,5 0,8
% πληθυσμού που ζει σε περιφέρειες οι 
οποίες έχουν επιτύχει τον στόχο της ΕΕ

0,0 2,9 20,1 11,9

BE (εκτός BE10) και IE σε σχέση με το 2017. FR σε σχέση με το 2013. 
Περιλαμβάνονται μόνο οι περιφέρειες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
Πηγή: Eurostat [rd_e_gerdreg], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Εικόνα 2.13 Συνολικές δαπάνες για Ε&Α, 2019
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Χάρτης 2.9 Οµάδες περιφερειακής καινοτοµίας, 2021

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πίνακας 
αποτελεσµάτων περιφερειακής 
καινοτοµίας, 2021.
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τον στόχο του 3 %, και οι δαπάνες ήταν κατά μέσο 
όρο πάνω από 2 % κάτω από τον στόχο.

Πίνακας	αποτελεσμάτων	περιφερειακής	
καινοτομίας

Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτο-
μίας (ΠΑΠΚ) 2021 επισημαίνει τον βασικό ρόλο που 
διαδραματίζει η καινοτομία στην περιφερειακή ανά-
πτυξη24. Ο ΠΑΠΚ, μια προέκταση του πίνακα αποτε-
λεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας (EIS), αξιο-

24 Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας 2021 
διατίθεται στο:  
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/
performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_el.

λογεί τις επιδόσεις καινοτομίας των περιφερειών με 
βάση υποσύνολα των δεικτών που περιλαμβάνονται 
στον EIS. Το 2021 ο πίνακας καλύπτει 215 περιφέ-
ρειες της ΕΕ25, συν 30 περιφέρειες της Ελβετίας, της 
Νορβηγίας, της Σερβίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Οι πιο καινοτόμες περιφέρειες της ΕΕ με αυτή τη μέ-
τρηση είναι η Oberbayern (Γερμανία), η Hovedstaden 
(Δανία), η Etelä-Suomi (Φινλανδία) και η Stockholm 
(Σουηδία) (χάρτης 2.9). Πέρα από κάποια περιφερεια-
κή διακύμανση εντός των χωρών, η ταξινόμηση των 

25 Καλύπτονται όλα τα κράτη μέλη επιπέδου NUTS 2, εκτός της 
Αυστρίας, του Βελγίου και της Γαλλίας, που καλύπτονται σε επίπεδο 
NUTS 1.

Πλαίσιο	2.7	Μεθοδολογία	του	πίνακα	αποτελεσμάτων	περιφερειακής	καινοτομίας	(RIS)

Η έκδοση του 2021 του RIS παρέχει συγκριτική αξιο-
λόγηση των συστημάτων καινοτομίας όλων των πε-
ριφερειών. Βασίζεται σε δεδομένα για 21 από τους 
δείκτες που χρησιμοποιούνται στον EIS. Αυτή η δέ-
σμη δεικτών καλύπτει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, τις δεξιότητες ΤΠΕ, 
τις δαπάνες Ε&Α, την επιχειρηματική καινοτομία και 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα δεδομένα προέρχο-
νται από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται η Eurostat, η SCOPUS (Science-Metrix), 
η έρευνα για την κοινοτική καινοτομία (Eurostat και 
εθνικές στατιστικές υπηρεσίες) και το Γραφείο Διανο-
ητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Οι τιμές των δεικτών κανονικοποιούνται, χρησιμοποιώ-
ντας τη διαδικασία ελάχιστου-μέγιστου: δηλ. υπολογί-
ζεται η διαφορά ανάμεσα στο διαπιστωθέν αποτέλεσμα 

και το μέγιστο αποτέλεσμα από όλες τις περιφέρειες, 
και μετά διαιρείται δια της κλίμακας ανάμεσα στα ελά-
χιστα και τα μέγιστα αποτελέσματα από όλες τις περι-
φέρειες. Το συνολικό αποτέλεσμα του RIS υπολογίζεται 
ως ο αστάθμιστος μέσος όρος των αποτελεσμάτων του 
δείκτη. Τότε, ο RIS ταξινομεί τις περιφέρειες σε τέσσερις 
ομάδες επιδόσεων καινοτομίας, με βάση το συνολικό 
αποτέλεσμά τους RIS σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ: 
πρωτοπόροι ως προς την καινοτομία (26 περιφέρειες 
της ΕΕ)· ισχυρά καινοτόμοι (55 περιφέρειες της ΕΕ)· με 
μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία (69 περιφέρειες της 
ΕΕ)· και αναδυόμενες περιφέρειες ως προς την καινο-
τομία (65 περιφέρειες της ΕΕ). Διεξοδικότερη ανάλυση 
αυτών των ομάδων επιδόσεων επιτυγχάνεται με τη 
διάσπαση κάθε ομάδας στο κορυφαίο ένα τρίτο, στο 
μεσαίο ένα τρίτο και στο κατώτερο ένα τρίτο.
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Εικόνα 2.14 Ποσοστό πληθυσμού της ΕΕ ανά κατηγορία του πίνακα αποτελεσμάτων 
περιφερειακής καινοτομίας και ανά περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης, 2021 και 2016

Σε περίπτωση που αποτέλεσμα RIS παρέχεται μόνο σε επίπεδο NUTS 1, θεωρείται ότι το ίδιο αποτέλεσμα ισχύει και για τις παραπάνω 
συνιστώσες των περιφερειών NUTS 2. Οι υπολογισμοί για αμφότερα τα έτη βασίζονται σε δεδομένα για τον πληθυσμό και για την 
κατηγορία επιπέδου ανάπτυξης του 2021. 
Πηγή: Πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας 2021, υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_el
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_el
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περιφερειών συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την τα-
ξινόμηση των κρατών μελών, δείχνοντας ότι οι τιμές 
του δείκτη σε περιφερειακό επίπεδο επηρεάζονται 
από εθνικά χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι «πρωτο-
πόροι καινοτομίας» σε περιφερειακό επίπεδο βρίσκο-
νται σε κράτη μέλη τα οποία επίσης προσδιορίζονται 
ως «πρωτοπόρα στην καινοτομία» ή ως «ισχυρά και-
νοτόμα», και σχεδόν όλες οι περιφέρειες με «μέτριες» 
και «χαμηλές» επιδόσεις στην καινοτομία βρίσκονται 
σε κράτη μέλη που κατηγοριοποιούνται κατά τον ίδιο 
τρόπο. Ωστόσο, περιφερειακοί «θύλακες αριστείας» 
εμφανίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη με «μέτριες 
επιδόσεις στην καινοτομία», περιλαμβανομένων των 
περιφερειών πρωτεύουσας της Τσεχίας, της Ισπανίας 
και της Λιθουανίας, καθώς επίσης της País Vasco της 
Ισπανία, ενώ ορισμένες περιφέρειες «ισχυρά καινο-
τόμων» κρατών μελών έχουν μείνει πίσω.

Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του επιπέδου ανάπτυξης 
των περιφερειών και των αποτελεσμάτων καινοτο-
μίας (εικόνα 2.14). Το 2021 περίπου 70 % του πλη-
θυσμού των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών ζει 
σε «αναδυόμενη ως προς την καινοτομία» περιφέρεια, 
επίπεδο που είναι το διπλάσιο σε σχέση με το 2016. 
Αυτό καταδεικνύει ότι ένας μεγάλος αριθμός λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιφερειών, οι οποίες είχαν συνήθως 
μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία, έγιναν αναδυόμε-
νες ως προς την καινοτομία. Επιπλέον, κανένας από 
τους πληθυσμούς λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερει-
ών δεν ζει σε «ισχυρά καινοτόμα» ή «πρωτοπόρα ως 
προς την καινοτομία» περιφέρεια. Κατά συνέπεια, κατά 
την τελευταία πενταετία, οι λιγότερο ανεπτυγμένες πε-
ριφέρειες έμειναν ακόμη πιο πίσω ως προς την καινο-

τομία, αντί να καλύπτουν τη διαφορά πουν είχαν με τις 
υπόλοιπες περιφέρειες. Στο άλλο άκρο του φάσματος, 
οι «πρωτοπόροι ως προς την καινοτομία» βρίσκονται 
σχεδόν αποκλειστικά στην ομάδα των περισσότερο 
ανεπτυγμένων περιφερειών, με μόλις το 2 % του πλη-
θυσμού των περιφερειών μετάβασης να ζει σε περι-
φέρεια τέτοιας κατηγορίας. Η πλειονότητα των «ισχυ-
ρά καινοτόμων» βρίσκεται επίσης στην περιφερειακή 
ομάδα των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, 
με το 84 % του πληθυσμού αυτών των περιφερει-
ών το 2021 να ζει είτε σε «ισχυρά καινοτόμα» είτε 
σε «πρωτοπόρα ως προς της καινοτομία» περιφέ-
ρεια, σημειώνοντας άνοδο από το 70 % του 2016. 

Γενικά, ο ΠΑΠΚ επιβεβαιώνει τη μεγάλη ανομοιο-
μορφία των περιφερειών σε θέματα επιδόσεων 
στην καινοτομία, υπογραμμίζοντας έτσι το γεγονός 
ότι η καινοτομία διαθέτει έντονα περιφερειακή διά-
σταση. Λόγω αυτών, τα μέτρα στήριξης της καινοτο-
μίας, όπως τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής, 
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το περιφερειακό ή 
τοπικό πλαίσιο κατά τον σχεδιασμό του είδους στή-
ριξης που θα προσφέρουν. Η προσέγγιση της «έξυ-
πνης εξειδίκευσης», καθώς είναι εγγενώς τοποκε-
ντρική, βοηθάει εν προκειμένω.

Επεκτείνοντας	την	ψηφιοποίηση

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν τη δυναμική να δώ-
σουν ώθηση σε πιο βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς απο-
κλεισμούς, κεντρίζοντας την καινοτομία, παρέχοντας 
αποδοτικότητα και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες26. 

26 Βλ. το θέμα του ΟΟΣΑ για την ψηφιοποίηση και την καινοτομία στο  
https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation.
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Εικόνα 2.15 Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της ΕΕ ανά επίπεδο 
ανάπτυξης κράτους μέλους, 2020

Όλες οι επιχειρήσεις της ΕΕ εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα με 10 ή περισσότερους εργαζομένους 
(Eurostat κωδικός 10_C10_S951_XK).
Πηγή: Eurostat [isoc_eb], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

Στόχος για το 2030

https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation/
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Η παρούσα Επιτροπή έχει θέσει την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση –τη διττή μετάβαση– στην κορυ-
φή της πολιτικής ημερήσιας διάταξης, μιας και οι δύο 
αυτές τάσεις θα διαμορφώσουν την Ευρώπη και το 
μέλλον της. Ένας στόχος της ΕΕ είναι να προωθή-
σει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, 
ενθαρρύνοντας την αξιοποίηση τριών ψηφιακών 
τεχνολογιών27: των υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής· 
της χρήσης των μαζικών δεδομένων· και της τεχνη-
τής νοημοσύνης (ΤΝ). Στόχος είναι το 75 % των ευ-
ρωπαϊκών επιχειρήσεων28 να έχουν αξιοποιήσει τα 
παραπάνω έως το 2030.

Η ενσωμάτωση της νεφοϋπολογιστικής το 2020 
ήταν υψηλότερη από ό,τι ήταν για τις άλλες δύο τε-
χνολογίες (εικόνα 2.15), και το ποσοστό επιχειρή-
σεων οι οποίες τη χρησιμοποιούν ήταν διπλάσιο σε 
σχέση με το 2014 –ένα ποσοστό αύξησης το οποίο, 
αν συνεχιστεί, θα επιτρέψει την επίτευξη του στόχου 
για το 2030. Η αξιοποίηση των μαζικών δεδομένων 
και της ΤΝ παραμένει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, 
γεγονός που ίσως οφείλεται στο ότι αυτά είναι νε-

27 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016ε).

28 Όλες οι επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα με 10 ή πε-
ρισσότερους εργαζομένους (Eurostat κωδικός 10_C10_S951_XK).

ότερα και, ενδεχομένως, σε μικρότερο βαθμό γενι-
κώς εφαρμόσιμα, από επιχειρηματικής άποψης. 

Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην ΕΕ 
κρύβει έντονες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη. 
Για καθεμία από τις τρεις τεχνολογίες, οι επιχειρή-
σεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν μείνει 
πίσω, ενώ η υψηλότερη αξιοποίηση συναντάται στα 
ανεπτυγμένα κράτη μέλη. 

Παρόμοια εικόνα βλέπουμε όσον αφορά την αξιο-
ποίηση των τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου 
και ηλεκτρονικού επιχειρείν (εικόνα 2.16). Για την 
εν λόγω αξιοποίηση απαιτείται μια επαρκώς ταχεία 
σύνδεση στο διαδίκτυο. Κατά μέσο όρο, περίπου το 
46 % των επιχειρήσεων της ΕΕ διαθέτουν ευρυζω-
νική σύνδεση με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mb/s, 
ωστόσο ο αριθμός είναι μικρότερος σε λιγότερα ανε-
πτυγμένα κράτη μέλη. Οι επιχειρήσεις σε λιγότερο 
ανεπτυγμένα κράτη μέλη επίσης έχουν μείνει πίσω 
όσον αφορά την αξιοποίηση δύο  συγκεκριμένων 
λύσεων για ηλεκτρονικό επιχειρείν, και ειδικότερα: 
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Εικόνα 2.16	Αξιοποίηση	των	τεχνολογιών	ηλεκτρονικού	εμπορίου	και	ηλεκτρονικού	
επιχειρείν	από	τις	επιχειρήσεις	της	ΕΕ,	ανά	επίπεδο	ανάπτυξης	κράτους	μέλους,	2020

Πηγή: Eurostat [isoc_eb, isoc_ec], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Όλες οι επιχειρήσεις της ΕΕ εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα με 10 ή περισσότερους εργαζομένους (Eurostat κωδικός 10_C10_S951_XK). 
Τα δεδομένα για το λογισμικό ERP αφορούν το 2019· οι αυτόματα συνδεδεμένες επιχειρηματικές διεργασίες το 2017· και οι επιγραμμικές 
αγορές το 2018, εκτός των AT, DE, IT, SE, EU-27 (2017), EE, HR, SI (2016), και FI, MT (2015).
Οι πλήρεις ορισμοί των πέντε δεικτών είναι: (1) μέγιστη συναφθείσα βάσει σύμβασης ταχύτητα καταφόρτωσης της ταχύτερης σύνδεσης 
σταθερής γραμμής στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Mb/s· (2) επιχειρήσεις με επιχειρηματικές διεργασίες οι οποίες συνδέονται αυτόματα με 
τις διεργασίες των προμηθευτών ή πελατών τους· (3) επιχειρήσεις με πακέτα λογισμικού ERP ώστε να κοινοποιούνται πληροφορίες μεταξύ 
διαφορετικών λειτουργικών τομέων· (4) επιχειρήσεις με πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου τουλάχιστον 1 % του κύκλου εργασιών· και 
(5)επιχειρήσεις με επιγραμμικές αγορές τουλάχιστον 1 % του συνόλου.
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Πλαίσιο	2.8	Στρατηγικές	έξυπνης	εξειδίκευσης

Η έξυπνη εξειδίκευση είναι μια τοποκεντρική 
προσέγγιση της διακυβέρνησης της καινοτομί-
ας, η οποία εστιάζει την έρευνα και την καινο-
τομία σε επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας, 
προσδιορισμένους μέσα από μια ευρεία διαδι-
κασία χωρίς αποκλεισμούς, με σκοπό την κινη-
τοποίηση της τοπικής γνώσης των σχετικών με 
το θέμα φορέων, όπου περιλαμβάνονται επιχει-
ρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, ερευνητικά ιδρύ-
ματα και η κοινωνία των πολιτών. 

Οι στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης, οι 
οποίες καταρτίστηκαν κατά την προγραμματική 
περίοδο 2014–2020, ορίζονται από τον κανο-
νισμό (ΕΕ) 1303/2013 ως «οι εθνικές ή περι-
φερειακές στρατηγικές καινοτομίας που θέτουν 
προτεραιότητες με στόχο τη δημιουργία αντα-
γωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της ανάπτυ-
ξης και αντιστοίχισης των ισχυρών σημείων της 
έρευνας και καινοτομίας με τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων, για την αξιοποίηση νέων ευκαι-
ριών και των εξελίξεων της αγοράς με τρόπο 
συνεκτικό, αποφεύγοντας την επανάληψη και 
τον κατακερματισμό των προσπαθειών.»

Στην πράξη, η προσέγγιση της έξυπνης εξειδί-
κευσης συγκεντρώνει πόρους σε προσεκτικά 
καθορισμένους «τομείς προτεραιότητας». Αυτοί 
οι τομείς προτεραιότητας μπορούν να ταξινο-
μούνται ανά γνωσιακά πεδία ή δραστηριότη-
τες (όχι μόνο με γνώμονα την επιστήμη, αλλά 
και σε κοινωνική, πολιτιστική και δημιουργική 
βάση) ή ανά υποσυστήματα στο πλαίσιο ενός 
οικονομικού τομέα ή τέμνοντας περισσότερους 
τομείς. Εξάλλου, μπορεί να αντιστοιχούν σε 
συγκεκριμένες νησίδες της αγοράς, συνεργα-
τικούς σχηματισμούς, τεχνολογίες ή τεχνολογι-
κές εφαρμογές για συγκεκριμένες κοινωνικές 
ή περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αυτοί οι τομείς 
προτεραιότητας θα μπορούσαν, παράλληλα, να 
συμβαδίζουν με τα υφιστάμενα πλεονεκτήματα 
της περιφέρειας και να είναι σε θέση να αδρά-
χνουν ευκαιρίες καινοτομίας.

Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης εγκαινιά-
στηκαν κατά την περίοδο 2014–2020 ως εκ 
των προτέρων όρος για όλες τις επενδυτικές 
προτεραιότητες υπό τον θεματικό στόχο 1 του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΠΑ). Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα 
είναι ότι τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες πρέπει 
να καθορίζουν τις προτεραιότητες των επενδύ-
σεων μέσα από μια «διαδικασία επιχειρηματι-
κής ανακάλυψης», στην οποία συμμετέχουν βα-
σικοί φορείς καινοτομίας, επιχειρήσεις και όλοι 
οι τρέχοντες ή εν δυνάμει παράγοντες καινο-

τομίας, οι οποίοι ενδέχεται να κατέχουν κρίσι-
μης σημασίας γνώσεις για νέες δραστηριότητες 
προς εγκαθίδρυση στη χώρα ή την περιφέρεια. 

Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελούσε αναπόσπα-
στο τμήμα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ κατά 
την περίοδο 2014–2020. Συνολικά 180 στρα-
τηγικές έξυπνης εξειδίκευσης συντάχτηκαν 
στην εν λόγω περίοδο, με επενδύσεις από το 
ΕΤΠΑ πάνω από 40 δισεκατ. ευρώ (68 δισε-
κατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της εθνικής 
συγχρηματοδότησης). 

Μια	μερική	μετάβαση	προς	τον	καινοτόμο	και	
έξυπνο	μετασχηματισμό

Μολονότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αξιο-
λογηθεί ο αντίκτυπος της έξυπνης εξειδίκευσης 
στην καινοτομία, τις θέσεις εργασίας και την πα-
ραγωγικότητα, υπάρχουν ήδη ορισμένα στοιχεία 
για τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής στο πε-
δίο και τον αντίκτυπό της στη χάραξη πολιτικών. 

Μια πρόσφατη μελέτη1 δείχνει ότι στις περισ-
σότερες περιφέρειες η προτεραιοποίηση των 
επενδύσεων βασίστηκε σε μια ευρεία και χωρίς 
αποκλεισμούς «διαδικασία επιχειρηματικής ανα-
κάλυψης», η οποία στις περισσότερες περιπτώ-
σεις είχε δημιουργηθεί ειδικά για να συνταχθεί 
η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Περίπου το 
ήμισυ των 180 στρατηγικών, καθώς επίσης και 
σχεδόν το ήμισυ της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ 
η οποία διατέθηκε για αυτές, αφορούσε έργα 
στον αγροτοδιατροφικό τομέα και τη βιοοικονο-
μία (21 %), στον τομέα της υγείας και των βιο-
επιστημών (15 %) ή τους τομείς των ΤΠΕ και 
της βιομηχανίας 4.0 (15 %). Μολονότι ο βαθμός 
προτεραιοποίησης διαφέρει μεταξύ των περιφε-
ρειών, υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι 
οι επιλεγείσες προτεραιότητες αντικατοπτρίζουν 
εκ του σύνεγγυς το επιστημονικό και τεχνολογι-
κό προφίλ των περιφερειών και τα δυνατά ση-
μεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Οι στρατηγικές δεν συνάδουν αναγκαστικά με 
την τρέχουσα οικονομική διάρθρωση όπως 
αυτή αντικατοπτρίζεται στην τομεακή κατανομή 
της απασχόλησης, αλλά συνηθίζουν να θέτουν 
ως προτεραιότητα τομείς της μεταποίησης, 
όπως προσμετράται από την αύξηση των πο-
σοστών της απασχόλησης. Τα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας για την έξυπνη εξειδίκευση μοιάζουν 
να εφαρμόστηκαν γενικώς σωστά κατά την επι-
λογή των έργων, και η επακόλουθη επένδυση 
του ΕΤΠΑ στην έρευνα και την καινοτομία, ως 

1 Prognos και CSIL (2021).
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της χρήσης επιχειρηματικών διεργασιών οι οποίες 
συνδέονται αυτόματα με τις διεργασίες των προμη-
θευτών ή πελατών τους· και της χρήσης  λογισμικού 
Σχεδιασμού Πόρων Επιχείρησης (ERP) ώστε να κοι-
νοποιούνται πληροφορίες μεταξύ διαφορετικών λει-
τουργικών τομέων. Το ίδιο ισχύει με τις πωλήσεις 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις επιγραμμικές 
αγορές. Τόσο το ποσοστό επιχειρήσεων με πωλή-
σεις ηλεκτρονικού εμπορίου τουλάχιστον 1 % του 
κύκλου εργασιών όσο και το ποσοστό με επιγραμ-
μικές αγορές τουλάχιστον 1 % του συνόλου είναι 
μικρότερα σε λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, 
μολονότι οι διαφορές σε σύγκριση με άλλα κράτη 
μέλη είναι μεγαλύτερες για το τελευταίο ποσοστό.

Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιο-
ποίηση μπορεί να τροφοδοτήσει περαιτέρω το χάσμα 
έρευνας και καινοτομίας, τουλάχιστον μεταξύ των 
κρατών μελών. Δεδομένης της αυξανόμενης ση-
μασίας των ψηφιακών τεχνολογιών στο κατά πόσο 
θα παραμείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις, το 
παραπάνω αποτελεί αιτία ανησυχίας από την οπτική 
της συνοχής. Μιας και η αξιοποίηση της τεχνολογίας 

αποτελεί σημαντικό μοχλό οικονομικής σύγκλισης, τα 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη κινδυνεύουν να 
μείνουν ακόμη πιο πίσω αντί να καλύπτουν τη δια-
φορά, αν οι επιχειρήσεις τους δεν καινοτομήσουν, υι-
οθετώντας την ψηφιοποίηση. Τα μέτρια ανεπτυγμένα 
κράτη μέλη ενδέχεται, επίσης, να δουν την ικανότητά 
τους ανταγωνισμού να μειώνεται, αν δεν καταφέ-
ρουν να πράξουν το ίδιο, κι έτσι να διακινδυνεύσουν 
να πέσουν ή να παραμείνουν μέσα σε αναπτυξιακή 
παγίδα (όπως φαίνεται στο τμήμα 3 παραπάνω).

4.2	Δυναμικές	επιχειρήσεων	
στις	περιφέρειες	της	ΕΕ

Το 2018, ο αριθμός των επιχειρήσεων29 με τουλάχι-
στο έναν εργαζόμενο –για τις οποίες εδώ χρησιμο-
ποιείται ο όρος «επιχειρήσεις–εργοδότη»– ήταν με-
γαλύτερος σε σχέση με τον πληθυσμό στην Ελλάδα, 
την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία (για την 
οποία είναι διαθέσιμα μόνο δεδομένα σε εθνικό επί-
πεδο) και τα περισσότερα μέρη της Ουγγαρία και της 
Εσθονίας (χάρτης 2.10). Αυτό ενδεχομένως αντικα-
τοπτρίζει σχετική απουσία μεγάλων επιχειρήσεων. 
Παρότι ο αριθμός των επιχειρήσεων ποικίλει σε 
μεγάλο βαθμό μεταξύ των περιφερειών εντός των 
κρατών μελών, το εθνικό υπόβαθρο μοιάζει να συ-

29 Καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις της επιχειρηματικής οικονομίας, 
όπως αυτή ορίζεται στο NACE αναθ. 2, εκτός από τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες των εταιρειών χαρτοφυλακίου (τομέας K642).

Πλαίσιο	2.9	Στατιστικά	στοιχεία	για	
τη	δημογραφία	των	επιχειρήσεων

Τα στατιστικά στοιχεία για τη δημογραφία των επι-
χειρήσεων–εργοδότη δείχνουν πού είναι εγκατε-
στημένες στην ΕΕ οι επιχειρήσεις (με τουλάχιστον 
έναν εργαζόμενο) καθώς και τη δυναμική τους ως 
προς την ίδρυση επιχειρήσεων, το κλείσιμο επιχει-
ρήσεων και την ανάπτυξη. Το παρόν τμήμα εξε-
τάζει δείκτες του αριθμού των επιχειρήσεων ως 
προς τον πληθυσμό, των εργαζομένων ανά επιχεί-
ρηση, του ποσοστού ίδρυσης επιχειρήσεων (επι-
χειρήσεις που ιδρύθηκαν ως προς τον πληθυσμό), 
του ποσοστού κλεισίματος επιχειρήσεων (κλεισί-
ματα ως προς τον πληθυσμό), και την αναλογία 
των «εταιρειών υψηλής ανάπτυξης» (οι οποίες 
ορίζονται εδώ ως εταιρείες με τουλάχιστον 10 
εργαζομένους και οι οποίες αναπτύσσονται κατά 
πάνω από 10 % ετησίως, για μια τριετία). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ.:  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Structural_business_statistics_at_
regional_level.

επί το πλείστον, συμβαδίζει με τους τομείς προτε-
ραιότητας, οι οποίοι είχαν επιλεγεί. 

Μολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, 
φαίνεται να έχουν αναδειχτεί νέες πρακτικές της 
δημόσιας διοίκησης σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, πρόσφατες μελέτες, 
βασισμένες σε αντιλήψεις υπευθύνων χάραξης πο-
λιτικών και σε περιπτωσιολογικές μελέτες2, κατα-
δεικνύουν ότι η εμπειρία της έξυπνης εξειδίκευσης 
έχει βελτιώσει τον συντονισμό και έχει ενισχύσει 
το δίκτυο σχέσεων μεταξύ των περιφερειακών και 
των τοπικών φορέων, καθώς επίσης έχει καταστή-
σει πιο συμπεριληπτική τη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων και τη διακυβέρνηση της πολιτικής για την 
καινοτομία. Επίσης, φαίνεται να έχει βοηθήσει στην 
αναδιοργάνωση και/ή ίδρυση φορέων, πλατφορ-
μών συντονισμού και θεματικών ομάδων εργασίας 
και συνεργατικών σχηματισμών. Παρόλα αυτά, η 
αποτελεσματικότητα του συντονισμού μεταξύ των 
δημόσιων και ιδιωτικών τομέων και εντός των δη-
μόσιων αρχών παραμένει ένα ζήτημα σε αρκετές 
περιφέρειες. Χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέ-
ρω προσπάθειες στο μέλλον εν προκειμένω, σε 
συνδυασμό με την ενίσχυση των δεξιοτήτων και 
των πόρων για την επιτέλεση πολιτικών καθηκό-
ντων. Μια σαφής και, εφόσον είναι δυνατό, ειδική 
δομή διακυβέρνησης αποδείχτηκε ότι είναι σημα-
ντική για το συγκεκριμένο θέμα.

2 Hegyi et al. (2021); Guzzo και Gianelle (2021).

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
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Πλαίσιο	2.10	Περιφερειακή	συνοχή:	αποκλίσεις	σε	επίπεδο	
επιχειρήσεων	και	πώς	να	αντιμετωπιστούν	τα	χάσματα

Η πανδημία ανέδειξε χάσματα μεταξύ περιφερειών 
και κοινωνικών ομάδων. Οι επιχειρήσεις σε όλην την 
ΕΕ επλήγησαν από τους κλυδωνισμούς που προκά-
λεσε η νόσος COVID–19 σε διαφορετικούς βαθμούς, 
ανάλογα με τις κλαδικές δραστηριότητες καθώς και 
την ικανότητά τους να προσαρμοστούν στην κατάστα-
ση της πανδημίας. Η κρίση επιτάχυνε τη διαρθρωτική 
και κοινωνική μεταβολή, δημιουργώντας ορισμένους 
κινδύνους για τη συνοχή, μιας και οι επιχειρήσεις προ-
σαρμόζονται με διαφορετικές ταχύτητες στη φάση 
ανάκαμψης που αρχίζει να διαφαίνεται, η οποία χα-
ρακτηρίζεται από μια εντονότερη έμφαση στην ψη-
φιοποίηση. 

Η έρευνα για τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων (EIBIS)1, μια ετήσια επισκόπηση των 
επιχειρήσεων στην οποία συγκεντρώνονται οξυδερ-
κείς παρατηρήσεις για το επενδυτικό τοπίο της ΕΕ, 
βοηθάει να πέσει φως στις επιπτώσεις που είχε κρίση 
της COVID–19 στις επενδύσεις και στον τρόπο σύνδε-
σης αυτών με την περιφερειακή συνοχή. Για αυτό, οι 
απαντήσεις των επιχειρήσεων ομαδοποιούνται, ανά-
λογα με το αν βρίσκονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης και περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Τα αποτελέσματα της EIBIS καταδεικνύουν ότι οι περι-
κοπές σε επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες πυρο-
δοτήθηκαν από την COVID–19, ήρθαν να προστεθούν 
στην αρχικά χαμηλότερη επενδυτική δραστηριότητα, 
ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Ως προς 
αυτό, το 79 % των επιχειρήσεων ξεκινάνε επενδύσεις, 

σε σύγκριση με το 85 % των περιφερειών μετάβασης 
και το 87 % των περισσότερο ανεπτυγμένων περι-
φερειών3. Οι επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες συνήθως είναι μικρότερες, και λιγότερες 
συνηθίζουν να κάνουν εξαγωγές, σε σύγκριση με τις 
επιχειρήσεις στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρει-
ες. Οι επενδυτικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και σε περιφέρειες 
μετάβασης τείνουν να είναι στραμμένες σε ενσώματα 
αγαθά, ένα μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεων στοχεύ-
ουν σε επενδύσεις σε Ε&Α, σε σύγκριση με τις αντίστοι-
χες στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπου 
είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις με πιο δυναμική πα-
ρουσία καινοτομίας (επιχειρήσεις που επενδύουν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό στην Ε&Α) (εικόνα 2.17).

 Οι επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρει-
ες και περιφέρειες μετάβασης δραστηριοποιούνται σε 
πιο απαιτητικό περιβάλλον και αναφέρουν συχνότερα 
εμπόδια στις επενδύσεις· ενώ διαπιστώνουν πολύ συ-
χνότερα ότι οι επενδύσεις τους συναντούν εμπόδια 
λόγω της αβεβαιότητας, του ενεργειακού κόστους και 
της απουσίας πρόσβασης σε υποδομές μεταφορών 
και χρηματοδότησης. 

Ένα πιο δυσχερές επενδυτικό περιβάλλον, μαζί με 
διαρθρωτικές διαφορές οι οποίες χρονολογούνται 
στην εποχή προ της πανδημίας, μπορούν να παρα-
κωλύσουν την προσαρμογή στην αναδυόμενη φάση 
ανάκαμψης. Μικρότερος αριθμός επιχειρήσεων σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και σε περι-
φέρειες μετάβασης αντέδρασαν στην πανδημία με 
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Τα αποτελέσματα καλύπτουν όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει επενδύσεις κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 
(εκτός των απαντήσεων «δεν γνωρίζω» και των αρνητικών απαντήσεων). 
Τα αποτελέσματα αφορούν απαντήσεις στην ερώτηση της έρευνας: «Κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, πόσα επένδυσε 
η επιχείρησή σας σε καθένα από τα ακόλουθα, με σκοπό τη διατήρηση ή την αύξηση των μελλοντικών κερδών της εταιρείας σας;»
Πηγή: EIBIS 2021.
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νιστά σημαντικό παράγοντα. Στα περισσότερα κρά-
τη μέλη, ο αριθμός των επιχειρήσεων ως προς τον 
πληθυσμό είναι μεγαλύτερος στις μητροπολιτικές 
περιφέρειες πρωτεύουσας, εκτός της Γαλλίας, της 
Ιταλίας, της Αυστρίας και της Ισπανίας. Αυτό οφείλε-

ται εν μέρει στο ότι πολλές επιχειρήσεις, ειδικά μεγά-
λες, έχουν τα κεντρικά γραφεία τους εκεί. Η λειτουρ-
γία των κεντρικών γραφείων συμβάλλει, επίσης, 
στον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων ανά επιχεί-
ρηση στη μητροπολιτική περιφέρεια πρωτεύουσας30.  

30 Αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να ερμηνευτεί με κάποια προσοχή. 
Ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να απαρτίζονται από πολ-
λαπλές τοπικές μονάδες, εγκατεστημένες σε διάφορες περιφέρειες, 
αλλά τα άτομα που αυτές απασχολούν να έχουν καταχωρισθεί στα 
κεντρικά γραφεία, εγκατεστημένα στην πρωτεύουσα της χώρας. 
Αυτό ίσως παρουσιάσει μεγαλύτερο τον αριθμό εργαζομένων οι 
οποίοι προσμετρούνται ως εργαζόμενοι εκεί. 

 περισσότερη  ψηφιοποίηση, ενώ πολλές σε περισσότε-
ρο ανεπτυγμένες περιφέρειες αποκτούν προβάδισμα.

Τα πολιτικά μέτρα συνέβαλαν στον περιορισμό των άμε-
σων αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στις θέσεις 
εργασίας. Όμως, ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσε-
ων αναμένουν ότι η έξαρση της COVID-19 θα οδηγήσει 
σε μείωση της απασχόλησης μακροπρόθεσμα (19 % 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και 14 % σε 
περιφέρειες μετάβασης σε σύγκριση με 12 % σε περισ-
σότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες). Διαρθρωτικές στρο-
φές προς πιο πράσινη και πιο ψηφιακή οικονομία και 
καινοτομία θα είναι επίσης σημαντικές για να διατηρηθεί 
η ανταγωνιστικότητα και για να στηριχθεί η γεφύρωση 
των οικονομικών διαφορών στις λιγότερο ευημερούσες 
περιφέρειες, και για να διατηρηθεί και να τροφοδοτηθεί 
με καλής ποιότητας ευκαιρίες απασχόλησης μακροπρό-
θεσμα. Η ανάλυση της EIBIS δείχνει ότι η πανδημία είχε 

αρνητικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, αφού λιγότεροι ενήλικοι συμμετείχαν σε κα-
τάρτιση και τα σχολεία έκλεισαν σε όλη την ΕΕ. Πόσο 
μάλλον που το κλείσιμο των σχολείων πιθανώς τόνι-
σαν ακόμη περισσότερο τις περιφερειακές ανισότητες, 
καθώς τα λιγότερο πλούσια κράτη μέλη έκλεισαν τα 
σχολεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό υπο-
γραμμίζει την ανάγκη για επενδύσεις στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο ως μέρος των στρατηγικών ανάκαμψης με 
στόχο τον μετριασμό των κινδύνων των αυξανόμενων 
εδαφικών και κοινωνικών ανισοτήτων στο μέλλον. 

1. Διατίθεται σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.eib.org/en/
publications-research/economics/surveys-data/eibis/index.
htm.

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία, δείτε: 
Delanote και Wruuck (2021). 

3. Με βάση την EIBIS 2020, διατίθεται σε αυτόν τον σύνδεσμο: 
https://www.eib.org/en/publications/econ-eibis-2020-eu.
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Εικόνα 2.18 Ποσοστά ίδρυσης εργοδοτικών επιχειρήσεων ανά είδος περιφέρειας, 2018

https://www.eib.org/en/publications-research/economics/surveys-data/eibis/index.htm
https://www.eib.org/en/publications-research/economics/surveys-data/eibis/index.htm
https://www.eib.org/en/publications-research/economics/surveys-data/eibis/index.htm
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Πλαίσιο	2.11	Δημιουργική	καταστροφή	και	αύξηση	του	ΑΕγχΠ	στις	περιφέρειες	της	ΕΕ

Η οικονομική έννοια της δημιουργικής καταστροφής 
περιγράφεται από τον Schumpeter (1942) ως «η δια-
δικασία της βιομηχανικής μετάλλαξης η οποία διαρκώς 
φέρνει επανάσταση στην δομή της οικονομίας εκ των 
έσω, ακατάπαυστα καταστρέφοντας το παλιό, ακατάπαυ-
στα δημιουργώντας το νέο». Ως έννοια, έχει μελετηθεί 
ως πιθανός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης, συχνά 
στο πλαίσιο της ενδογε-
νούς ανάπτυξης1. Στη βι-
βλιογραφία που ασχολείται 
με τη δυναμική των επιχει-
ρήσεων και της απασχό-
λησης, η δημιουργική κα-
ταστροφή προσμετράται, 
σε πολλές περιπτώσεις, 
με βάση τον μέσο όρο του 
ποσοστού ίδρυσης επιχει-
ρήσεων και του ποσοστού 
καταστροφής επιχειρή-
σεων, γνωστός επίσης ως 
«ποσοστό διαρροής». 

Υπάρχει μια σημαντική θε-
τική σχέση μεταξύ του πο-
σοστού διαρροής και του 
ετήσιου ποσοστού ανά-
πτυξης του πραγματικού 
ΑΕγχΠ στις περιφέρειες 

1 Βλ. π.χ. Aghion και Howitt (1992).

NUTS 2 της ΕΕ κατά την περίοδο 2008–2018 (εικό-
να 2.20), η οποία, πρωτίστως, αντικατοπτρίζει το γεγο-
νός ότι σχεδόν όλες οι περιφέρειες με ποσοστά διαρρο-
ής πάνω από 12 % είχαν αύξηση του ΑΕγχΠ πάνω από 
τον μέσο όρο2. Μεταξύ των περιφερειών με χαμηλότερα 
ποσοστά διαρροής αυτή η σχέση είναι ασθενέστερη, και, 
πράγματι, πολλές από αυτές είχαν υψηλή ανάπτυξη.

2 Η μόνη εξαίρεση είναι η Guyane, η οποία θα μπορούσε να 
 θεωρηθεί ως έκτοπη.
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Εικόνα 2.20	Δημιουργική	καταστροφή	και	αύξηση	του	ΑΕγχΠ	
στις	περιφέρειες	της	ΕΕ,	2008–2018

Η ακριβής περίοδος που καλύφθηκε διαφέρει μεταξύ των περιφερειών, λόγω κενών στα 
δεδομένα για το ποσοστό διαρροής.
Πηγή: Eurostat, υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Εικόνα 2.19 Αριθμός επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης ανά είδος περιφέρειας, 2018
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Πλαίσιο	2.12	Η	επιχειρηματικότητα	είναι	καίρια	για	την	περιφερειακή	
ανάπτυξη,	όμως	οι	νεοσύστατες	και	οι	«αναπτυσσόμενες	νέες	
επιχειρήσεις»	αντιμετωπίζουν	προβλήματα	χρηματοδότησης

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι «αναπτυσσόμενες 
νέες επιχειρήσεις» χρειάζονται κεφάλαια. Οι νεοσύ-
στατες επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν μεγαλύτερη δυ-
σκολία να βρουν επιχειρηματικά κεφάλαια από ό,τι 
οι αντίστοιχες στις ΗΠΑ. Οι «αναπτυσσόμενες νέες 
επιχειρήσεις» έχουν ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία να 
αναπτυχθούν και να παραμένουν ανεξάρτητες σε 
σχέση με τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Ένα πρόσθετο 
πρόβλημα είναι ότι τα επιχειρηματικά κεφάλαια συ-
γκεντρώνονται συνήθως σε λίγα μέρη, συχνά στην 
πρωτεύουσα της χώρας. 

Προκειμένου να αυξηθούν οι επενδυτικές ευκαιρί-
ες από επιχειρηματικά κεφάλαια και να καταστεί πιο 
προσιτή η χρηματοδότηση σε μικρές και καινοτόμες 
επιχειρήσεις, η Επιτροπή ίδρυσε ένα πανευρωπαϊκό 
ταμείο εταιρειών επιχειρηματικών κεφαλαίων δυνά-
μει της πρωτοβουλίας για τις νεοφυείς και τις «ανα-
πτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις1». Το εν λόγω ταμείο 
συμπληρώνει άλλα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο 
του προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότη-
τα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και του 

1 COM(2016)733 final.

InnovFin – Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», με σκοπό 
να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε εγγυήσεις, 
δάνεια και μετοχικά κεφάλαια μέσω τοπικών χρημα-
τοπιστωτικών οργανισμών των κρατών μελών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να βοηθήσει τις νεοσύ-
στατες επιχειρήσεις και τις «αναπτυσσόμενες νέες επι-
χειρήσεις», και βασιζόμενη στην ενιαία ψηφιακή πύλη2 
και στα υφιστάμενα εθνικά και ευρωπαϊκά σημεία 
επαφής, δημιούργησε το δίκτυο Enterprise Europe 
Network (ΕΕΝ), το οποίο διαθέτει «Συμβούλους για τις 
αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις» σε όλες τις περι-
φέρειες προκειμένου να προσφέρουν συμβουλές σε 
ΜΜΕ για θέματα εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων, 
ευκαιριών χρηματοδότησης, συμπράξεων και τρόπων 
πρόσβασης σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις. 

2 Η ενιαία ψηφιακή πύλη αφορά μια πρωτοβουλία για τη δημι-
ουργία ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε πληροφορίες, δι-
οικητικές διαδικασίες και υπηρεσίες στήριξης, τις οποίες χρει-
άζονται ιδιώτες και επιχειρήσεις για να δραστηριοποιηθούν σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Το αργότερο μέχρι το τέλος του 
2023, οι χρήστες θα μπορούν να εκτελούν σειρά διαδικασιών 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς γραφειοκρατία με φυσικά 
έγγραφα, όπως να ταξινομούν αυτοκίνητο ή να υποβάλλουν 
αίτηση για συνταξιοδοτικές παροχές.
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Πηγή: ΓΔ REGIO.
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Σε γενικές γραμμές, μη μητροπολιτικές περιφέρειες 
τείνουν να έχουν λιγότερους εργαζομένους ανά κά-
τοικο από ό,τι οι μητροπολιτικές περιφέρειες. 

Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να είναι εγκατεστημένες 
σε πιο αστικοποιημένες περιοχές ώστε να επωφε-
λούνται από τις οικονομίες συγκέντρωσης, λόγω 
«ταιριάσματος», «κοινής χρήσης» και «μάθησης»31. Οι 
πόλεις έχουν την τάση να έχουν μεγαλύτερες αγορές 
εργασίας, επιτρέποντας καλύτερο ταίριασμα ανάμεσα 
στη ζήτηση και την προσφορά εργασίας, και δίνοντας 
τη δυνατότητα καλύτερης από κοινού χρήσης των 
εισροών και των υποδομών, ενώ το γεγονός ότι οι 
άνθρωποι εργάζονται και ζουν σε μεγάλη εγγύτητα 
διευκολύνει τη μάθηση τους ενός από τον άλλον.

Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων συνιστά έναν από 
τους βασικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Οι νέες επιχει-
ρήσεις μπορούν να βοηθήσουν να ανοίξουν νέοι το-
μείς και αγορές υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, 
συμβάλλοντας έτσι σε διαρθρωτικό μετασχηματισμό 
μιας οικονομίας32. Ενδέχεται επίσης να βοηθούν 
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ωθώντας τις 
υπάρχουσες επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. 

Το 2018, ο αριθμός των προσφάτως ιδρυθεισών 
επιχειρήσεων ως προς τον πληθυσμό είχε την τάση 
να είναι μεγαλύτερος στις μητροπολιτικές περιφέρει-
ες πρωτεύουσας, σε αμφότερα τα περισσότερο ανε-
πτυγμένα και τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, 
με ποσοστά ίδρυσης επιχειρήσεων ιδιαιτέρως υψηλά 
στη Βουδαπέστη και το Ταλίν (εικόνα 2.18). Το Παρίσι, 
η Ρώμη και η Μαδρίτη είναι εξαιρέσεις, καθώς τα πο-
σοστά ίδρυσης επιχειρήσεων είναι χαμηλότερα από 
ό,τι σε άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες των οικείων 
κρατών μελών. Σε πολλούς τομείς, οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε μητροπολιτικές περιφέρειες 
τείνουν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο βαθμό αντα-
γωνισμού, λόγω μεγαλύτερης αγοράς και, συνεπώς, 
μεγαλύτερο κίνδυνο να εξωθηθούν να σταματήσουν 
τη δραστηριότητά τους, αν δεν είναι ανταγωνιστι-
κές33. Τα υψηλά ποσοστά κλεισίματος επιχειρήσεων, 
επομένως, συμβαδίζουν συχνά με υψηλά ποσοστά 
ίδρυσης επιχειρήσεων, όπως στη Βουδαπέστη και το 
Ταλίν, μολονότι το ποσοστό κλεισίματος τείνει να είναι 
χαμηλότερο από ό,τι το ποσοστό ίδρυσης, ιδίως στις 
μητροπολιτικές περιφέρειες34.

31 Duranton και Puga (2020).

32 Dent et al. (2016).

33 Melitz και Ottaviano (2008); Combes et al. (2012).

34 Αυτό ίσως αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μπορούν 
να πάψουν να λειτουργούν, χωρίς να έχουν κλείσει επισήμως.

Οι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης35 διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση των πό-
λεων και των περιφερειών, μέσω της συμβολής τους 
στην παραγωγικότητα και την καινοτομία36. Το 2018, 
οι μητροπολιτικές περιφέρειες πρωτεύουσας είχαν, 
ως είθισται, τους μεγαλύτερους αριθμούς επιχειρή-
σεων υψηλής ανάπτυξης ανά κάτοικο. Οι μόνες εξαι-
ρέσεις ήταν η Λισαβόνα, το Άμστερνταμ, η Ρώμη, το 
Παρίσι και η Βιέννη, αλλά, ακόμα και εκεί, ο αριθμός 
εξακολουθούσε να είναι πάνω από τον μέσο όρο της 
χώρας (εικόνα 2.19). Σε όλα τα κράτη μέλη, ο αριθ-
μός ήταν μεγαλύτερος στις μητροπολιτικές περιφέ-
ρειες από ό,τι στις μη μητροπολιτικές περιφέρειες. 

4.3	Η	περιφερειακή	
ανταγωνιστικότητα	στην	Ευρώπη

Η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα δείχνει την ικα-
νότητα μιας περιφέρειας να προσφέρει ελκυστικό 
και βιώσιμο περιβάλλον στις επιχειρήσεις και τους 
κατοίκους της, προκειμένου να ζουν και να εργά-
ζονται σε αυτήν. Ο RCI, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 
2010 και επικαιροποιείται τακτικά έκτοτε, έχει σχε-
διαστεί με σκοπό να καταγράφει τις διάφορες δι-
αστάσεις της ανταγωνιστικότητας στις περιφέρειες 
NUTS 2 της ΕΕ37. Επιτρέπει στις περιφέρειες να πα-
ρακολουθούν και να αξιολογούν την ανάπτυξή τους 
στο πέρασμα του χρόνου, σε σύγκριση με άλλες πε-
ριφέρειες38. Η πιο πρόσφατη έκδοση του RCI δημο-
σιεύτηκε το 2019. Δείχνει ότι, πάνω από 10 χρόνια 
μετά την κρίση, εξακολουθεί να υπάρχει ένα σαφές 
χάσμα στην ΕΕ μεταξύ βορειοδυτικών/νοτιοανατολι-
κών περιοχών (χάρτης 2.11). 

Ο RCI του 2019, ευθυγραμμιζόμενος με προηγού-
μενες εκδόσεις του, παρουσιάζει μια πολυκεντρική 
τάση, με ισχυρές επιδόσεις από τις περισσότερες 
περιφέρειες πρωτεύουσας και άλλες περιφέρειες 
με μεγάλες πόλεις, οι οποίες επωφελούνται από τις 
οικονομίες συγκέντρωσης, την καλύτερη συνδεσι-
μότητα και τα υψηλά επίπεδα εργατικού δυναμικού. 

Οι περιφέρειες πρωτεύουσας τείνουν να είναι οι πιο 
ανταγωνιστικές, εκτός από των Κάτω Χωρών (όπου 

35 Οι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες 
είχαν τουλάχιστον 10 εργαζομένους στην αρχή της περιόδου και 
όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά πάνω από 10 % ετησίως για 
την επόμενη τριετία.

36 Acs et al. (2008).

37 Βλ. Annoni και Kozovska (2010), Dijkstra, Annoni και Kozovska 
(2011), Annoni και Dijkstra (2017) και Annoni και Dijkstra (2019).

38 Όλες οι εκδόσεις του RCI στηρίχτηκαν στην ίδια προσέγγιση με 
αυτή του παγκόσμιου δείκτη ανταγωνιστικότητας του Διεθνούς 
Οικονομικού Φόρουμ.
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Πλαίσιο	2.13	Η	μεθοδολογία	του	δείκτη	περιφερειακής	ανταγωνιστικότητας	(RCI)

Η έκδοση του 2019 του RCI βασίζεται σε δέσμη 74 
δεικτών, επιλεγμένων μεταξύ 84 υποψήφιων δεικτών 
(ορισμένοι δείκτες που είχαν χρησιμοποιηθεί το 2016 
έχουν αντικατασταθεί). Οι περισσότερες τιμές δει-
κτών που είναι διαθέσιμες εντάσσονται στην περίοδο 
2015–2017, ορισμένες είναι για το 2018, ενώ λίγες 
φτάνουν μέχρι το 2014.

Τα δεδομένα προέρχονται από ευρύ και ποικιλόμορφο 
φάσμα πηγών, περιλαμβανομένων του δείκτη ποιότη-
τας διακυβέρνησης (Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ), 
των Παγκόσμιων Δεικτών Διακυβέρνησης (Παγκόσμια 
Τράπεζα), του παγκόσμιου δείκτη ανταγωνιστικότητας 
(Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ), διάφορων δεικτών της 
Eurostat, και του RIS (ΓΔ GROW).

Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία όπως και τις 
προηγούμενες χρονιές, οι δείκτες ομαδοποιούνται σε 
11 διαστάσεις ανταγωνιστικότητας, προσμετρώντας 
πτυχές σχετικές με την παραγωγικότητα και τη μα-
κροπρόθεσμη ανάπτυξη. Στη συνέχεια, αυτές οι 11 δι-
αστάσεις οργανώνονται σε τρεις υποδείκτες: βασικός, 
αποδοτικότητα και καινοτομία. Η βασική ομάδα περι-
λαμβάνει πέντε διαστάσεις: (1) θεσμοί· (2) μακροοικο-
νομική σταθερότητα· (3) υποδομές· (4) υγεία και (5) 
βασική εκπαίδευση, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις 
βασικές κινητήριες δυνάμεις όλων των οικονομιών. 
Όσο αναπτύσσεται μια περιφερειακή οικονομία και 
αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά της, προκύπτουν πα-
ράγοντες που συνδέονται με την ανάγκη για πιο εξει-
δικευμένο εργατικό δυναμικό, οι οποίοι ανήκουν στην 

ομάδα «αποδοτικότητα». (6) τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
κατάρτιση και δια βίου μάθηση (7) αποδοτικότητα της 
αγοράς εργασίας και (8) μέγεθος αγοράς. Στο πλέον 
προηγμένο στάδιο ανάπτυξης, η ομάδα «καινοτομία» 
αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, αποτελούμενη από 
τρεις διαστάσεις: (9) τεχνολογική ετοιμότητα, (10) 
εξέλιξη επιχειρήσεων και (11) καινοτομία. Οι τιμές 
δεικτών κανονικοποιούνται ως αποτελέσματα z: δηλ. 
υπολογίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στο παρατηρού-
μενο αποτέλεσμα και το μέσο αποτέλεσμα όλων των 
περιφερειών και διαιρώντας με την τυπική απόκλιση.

Οι περιφέρειες της ΕΕ χωρίζονται σε πέντε αναπτυξια-
κά στάδια βάσει του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους 
(σε όρους ΜΑΔ) για την περίοδο 2015–2017 ως προς 
τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι σταθμίσεις που συνδέονται 
με τους τρεις υποδείκτες, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
για τον υπολογισμό του συνολικού RCI, διαφέρουν 
μεταξύ αναπτυξιακών σταδίων (πίνακας 2.8).

Ο RCI του 2019 παρακολουθεί τις επιδόσεις όλων 
των περιφερειών NUTS 2 των κρατών μελών της ΕΕ. 
Όπως και σε προηγούμενες εκδόσεις, οι περιφέρει-
ες που ανήκουν στην ίδια λειτουργική αστική ζώνη 
συνδυάζονται, γεγονός που ισχύει για έξι λειτουργικές 
αστικές ζώνες πρωτεύουσας (δηλ. τις ζώνες της Βιέν-
νης, των Βρυξελλών, της Πράγας, του Βερολίνου, της 
Βουδαπέστης και του Άμστερνταμ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδο-
λογία, βλ. Annoni et al. (2019).

Πίνακας	2.8	Σταθμίσεις	των	τριών	υποδεικτών	του	RCI	ανά	αναπτυξιακό	στάδιο	

Αναπτυξιακό	στάδιο	 Βασικός		
υποδείκτης	

Υποδείκτης	
αποδοτικότητας	

Υποδείκτης		
καινοτομίας	

Στάδιο 1: Δείκτης ΑΕγχΠ < 50 30,00 50,00 15,00
Στάδιο 2: Δείκτης ΑΕγχΠ 50–75 31,25 50,00 18,75
Στάδιο 3: Δείκτης ΑΕγχΠ 75–90 27,50 50,00 22,50
Στάδιο 4: Δείκτης ΑΕγχΠ 90–110 23,75 50,00 26,25

Στάδιο 5: Δείκτης ΑΕγχΠ >= 110 20,00 50,00 30,00
Ο δείκτης ΑΕγχΠ υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο της ΕΕ=100. 
Πηγή: Annoni et al. (2019).

η περιφέρεια πρωτεύουσας κατατάσσεται δεύτερη), 
της Ιταλίας (όπου η Lombardia είναι η πιο ανταγω-
νιστική περιφέρεια) και της Γερμανίας (εικόνα 2.21).

Το χάσμα μεταξύ της περιφέρειας πρωτεύουσας και 
των υπόλοιπων είναι ιδιαίτερα ευρύ στη Γαλλία, την 
Ισπανία, την Πορτογαλία και σε πολλά από τα ανα-
τολικά κράτη μέλη. Αυτός ενδέχεται να είναι ένας 
λόγος ανησυχίας, καθώς ασκείται πίεση στην περι-

φέρεια πρωτεύουσας, ενώ, πιθανώς, σε άλλες περι-
φέρειες απομένουν αναξιοποίητοι πόροι.

Σε γενικές γραμμές, υψηλότερα επίπεδα κατά κεφα-
λήν ΑΕγχΠ συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα αντα-
γωνιστικότητας. Ωστόσο, αυτή η σχέση είναι ισχυρό-
τερη στα χαμηλότερα επίπεδα ΑΕγχΠ, ενώ ανάμεσα 
στις πλέον ευημερούσες περιφέρειες υπάρχει μεγα-
λύτερη διακύμανση της ανταγωνιστικότητας. 
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Κεφάλαιο	3	

Μια	πιο	πράσινη	Ευρώπη	με	χαμηλές	
εκπομπές	διοξειδίου	του	άνθρακα
 • Η ΕΕ ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με στόχο να καταστεί η οικονομία της ΕΕ 

κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Αυτό θα απαιτήσει ταχεία μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου (ΑΘ), περισσότερες επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες, και προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

 • Οι εκπομπές ΑΘ ελαττώθηκαν κατά 24 % από το 1990 έως το 2019. Αυτό υποδηλώνει ότι η ΕΕ 
θα επιτύχει τον στόχο της για το 2020, να μειώσει τις εκπομπές ΑΘ κατά 20 %. Ο νέος στόχος για 
το 2030, ως τμήμα της δέσμης μέτρων «Προσαρμογή στον στόχο του 55 %», είναι μια μείωση 
της τάξης του 55 %. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν μεγάλες μειώσεις των εκπομπών τόσο 
εντός όσο και εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ).

 • Η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε σημαντικά στην ΕΕ, τις τελευταίες δεκαετίες. Παρόλα αυτά, τα 
πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι ο στόχος ενεργειακής απόδοσης για το 2020 δεν θα 
επιτευχθεί. Ο στόχος για το 2030 είναι πιο φιλόδοξος και θα απαιτήσει περαιτέρω προσπάθειες. 

 • Η αναλογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκε 
σταθερά από 11 % το 2006 στο 19 % το 2018, κοντά στον στόχο του 20 % για το 2020, όμως 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν μείνει πίσω στους εθνικούς στόχους τους για το 2020. Ο στόχος 
του 40 % έως το 2030 θα απαιτήσει συνδυασμένες προσπάθειες ώστε να δοθεί ώθηση στην 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και να μειωθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας. 

 • Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει έναν αυξανόμενο αριθμό περιφερειών της ΕΕ, αλλά ο αντίκτυπος 
διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφία και τη δομή της οικονομίας τους. Τομείς όπως ο τουρισμός 
και η γεωργία είναι πιθανό να δεχτούν ιδιαίτερο πλήγμα.

 • Μόλις 40 % των υδατικών συστημάτων της ΕΕ βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση. 
Παρά τη σημαντική πρόοδο, αρκετές αγροτικές περιοχές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις στην επεξεργασία λυμάτων. 

 • Το ποσοστό των αποβλήτων που ανακτούνται αυξήθηκε, στην ΕΕ, από 46 % το 2004 στο 54 % 
το 2018. Αυτό βοηθάει να προστατεύεται το περιβάλλον, να ανακυκλώνονται οι πρώτες ύλες και 
να ανακτάται η ενέργεια. Ωστόσο, τα ποσοστά ανακύκλωσης και αποτέφρωσης με ενεργειακή 
ανάκτηση παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, σε αρκετά κράτη μέλη. 

 • Οι εκπομπές των περισσότερων μειζόνων ατμοσφαιρικών ρύπων ελαττώθηκαν σημαντικά στην 
ΕΕ. Ωστόσο, η έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε 
πολλές πόλεις. Ένα τρίτο των κατοίκων πόλεων ζουν σε πόλεις όπου υπερβαίνεται τουλάχιστον 
ένα από τα όρια για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.

 • Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος συνεχίζεται 
στην ΕΕ σε χερσαία, θαλάσσια οικοσυστήματα και σε οικοσυστήματα γλυκού νερού. Η προστασία 
και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ροής των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών 
της. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις στην αστική βλάστηση ή στους υγροβιότοπους μπορούν 
να μειώσουν τις επιπτώσεις των καυσώνων και των πλημμυρών, να παρέχουν περισσότερα 
ενδιαιτήματα για απειλούμενα είδη, να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση, 
και να παρέχουν χώρους αναψυχής, βελτιώνοντας, συνεπώς, την ποιότητα της αστικής ζωής. 
Στις αγροτικές περιοχές, η προώθηση τοπίων μεγάλης πολυμορφίας μπορεί να αυξήσει την 
οικολογική συνδεσιμότητα και να βοηθήσει τα είδη να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, 
ενώ, ταυτόχρονα, να ενισχύσει τις υπηρεσίες οικοσυστήματος όπως την επικονίαση, τη ρύθμιση 
του κλίματος και της διαδρομής του νερού και την προστασία από τη διάβρωση.
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Κεφάλαιο 3

Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

λαγής καθώς και τι κάνουν για την προστασία της 
ποιότητας του περιβάλλοντός τους. 

1.		Η	δράση	της	ΕΕ	για	το	κλίμα	και	
η	Ευρωπαϊκή	Πράσινη	Συμφωνία	

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος είναι οι πιο σημαντικές απειλές για τις συν-
θήκες διαβίωσης στην Ευρώπη και, στην ουσία, σε 
όλον τον κόσμο. Ως απάντηση σε αυτές, η ΕΕ ενέ-
κρινε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μια νέα 
στρατηγική ανάπτυξης με φιλόδοξους στόχους για 
την αποδοτικότητα των πόρων, την ανταγωνιστικό-
τητα, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ) και 
τη συμμετοχικότητα. Ο στόχος είναι να καταστούν η 
ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία κλιματικά ουδέ-
τερες έως το 2050, μειώνοντας τις εκπομπές, επεν-
δύοντας σε πράσινες τεχνολογίες και προστατεύ-
οντας το φυσικό περιβάλλον. Η Επιτροπή πρότεινε 
έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, προκειμένου να 
καταστήσει αυτόν τον στόχο νομικά δεσμευτικό2.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η ΕΕ 
ενέκρινε μια σειρά στόχων για τις εκπομπές ΑΘ, 
για την ενεργειακή απόδοση και την αναλογία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση 
ενέργειας, με σκοπό να επιτύχει τον μετασχηματισμό 
προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα. Οι κύριοι στόχοι της ΕΕ θεσπίστηκαν 
εντός των ακολούθων πλαισίων (πίνακας 3.1): 

 • τη δέσμη μέτρων έως το 2020 σχετικά με την 
ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές, η οποία 
εγκρίθηκε το 2007, και η οποία αποσκοπούσε σε 
περικοπή των εκπομπών ΑΘ κατά 20 % (σε σχέ-
ση με τα επίπεδα του 1990), σε αναλογία 20 % 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κα-
τανάλωση ενέργειας και σε βελτίωση κατά 20 % 
της ενεργειακής απόδοσης έως το 2020·

 • το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 
2030, το οποίο εγκρίθηκε το 2014, και το οποίο 
επικαιροποίησε τους στόχους για το 2020 σε, 
αντίστοιχα, 40 %, 32 % και 32,5 %·

 • την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στην οποία η 
Επιτροπή πρότεινε μια επικαιροποίηση του στό-
χου για το 2030 όσον αφορά τη μείωση των εκ-
πομπών ΑΘ κατά 55 % και έθεσε  υψηλότερους 

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018β).

Πρόσφατα ακραία συμβάντα, όπως οι φονικές 
πλημμύρες στη Γερμανία και το Βέλγιο ή οι ανεξέ-
λεγκτες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, σκιαγρα-
φούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ για 
την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή 
(IPCC), σχεδόν ένας ολόκληρος βαθμός, 1,1 °C υπερ-
θέρμανσης από την προβιομηχανική εποχή και μετά 
οφείλεται σε ανθρωπογενή δραστηριότητα1. Η IPCC 
δίνει 50 % πιθανότητες να φτάσουμε σε 1,5 °C υπερ-
θέρμανσης πριν από το 2040. Εξαιτίας αυτού, οι αρ-
νητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα συμ-
βαίνουν συχνότερα και με μεγαλύτερη σφοδρότητα 
και θα πλήττουν όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. 

Ταυτόχρονα, ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα 
επεισόδιο μαζικού αφανισμού. Αυτό μεταφράζεται 
σε ταχεία μείωση της βιοποικιλότητας, γεγονός που 
πλήττει όλα τα μέρη του κόσμου. Επί του παρόντος, 
ένα εκατομμύριο από τα οκτώ εκατομμύρια είδη, τα 
οποία είναι γνωστά στον πλανήτη, κινδυνεύουν να 
απολεσθούν, λόγω των επιπτώσεων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων των αλλαγών 
χρήσης της γης και της θάλασσας, της υπερσυγκο-
μιδής, της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και 
των χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Η απώλεια 
της βιοποικιλότητας λόγω πιέσεων που τους ασκεί ο 
άνθρωπος συνεχίζεται και στην ΕΕ, υπονομεύοντας 
την ικανότητα των οικοσυστημάτων να παρέχουν τα 
οφέλη τους στους ανθρώπους. Ωστόσο, η ποιότητα 
του περιβάλλοντός μας είναι θεμελιώδης για την 
ανθρώπινη ευεξία και για τη διατήρηση της παρο-
χής κρίσιμων υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως της 
ρύθμισης του κλίματος, της προστασίας από πλημμύ-
ρες, της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, της γο-
νιμότητας του εδάφους, της επικονίασης και της πα-
ραγωγής τροφίμων, καυσίμων, ινών και φαρμάκων. 

Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τις βασικές τάσεις που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλ-
λον. Αξιολογεί τον βαθμό στον οποίον η ΕΕ έχει ή 
δεν έχει επιτύχει ορισμένους από τους σημαντικότε-
ρους στόχους των πολιτικών της στον τομέα. Επίσης, 
αναλύει πώς και σε ποιον βαθμό οι περιφέρειες της 
ΕΕ πλήττονται από τις συνέπειες της κλιματικής αλ-

1 Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (2021). 
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στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και την ενεργειακή απόδοση σε 40 % και 36 %, 
αντίστοιχα· και

 • τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 2050, η 
οποία αποσκοπεί να καταστήσει την ΕΕ κλιματι-
κά ουδέτερη έως το 2050. 

Τον Ιούλιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε σειρά νομοθετικών πράξεων, οι οποίες καθο-
ρίζουν πώς η Επιτροπή προτίθεται να επιτύχει την 
κλιματική ουδετερότητα στην ΕΕ έως το 2050, και 
όπου περιλαμβάνεται ο ενδιάμεσος στόχος καθαρής 
μείωσης εκπομπών ΑΘ τουλάχιστον κατά 55 % έως 
2030. Η δέσμη μέτρων «Προσαρμογή στον στόχο 
του 55 %»3 συνδυάζει: την εφαρμογή του συστή-
ματος εμπορίας εκπομπών σε νέους τομείς και μια 
αυστηροποίηση του υπάρχοντος συστήματος εμπο-
ρίας εκπομπών (ΣΕΔΕ)· την επιτάχυνση της χρήσης 
ανανεώσιμης ενέργειας και τη μεγαλύτερη ενεργει-
ακή απόδοση· την ταχύτερη ανάπτυξη τρόπων με-
ταφοράς χαμηλών εκπομπών· την ευθυγράμμιση 
των πολιτικών φορολόγησης με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· μέτρα για την 
πρόληψη διαρροών άνθρακα· και εργαλεία για τη 
διατήρηση και αύξηση των φυσικών καταβοθρών 
διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ. Παράλληλα, θεσπί-
στηκε μια πιο διαφανής και δυναμική διαδικασία 
διακυβέρνησης, προκειμένου να συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων για το 2030 και στη συμμόρ-
φωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, δυνάμει 
της συμφωνίας του Παρισιού, η οποία περιλαμβάνει 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και 
κανόνες υποβολής εκθέσεων. 

Για να επιτύχουν αυτά τα σχέδια, χρειάζεται να ανα-
ληφθεί δράση σε όλα τα τμήματα της οικονομίας 

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016στ).

της ΕΕ, συγκεκριμένα: επενδύσεις σε φιλικές προς 
το περιβάλλον τεχνολογίες· στοχευμένη Ε&Α και 
καινοτομία· καθαρότερες, φθηνότερες και υγιέστε-
ρες μορφές ιδιωτικών και δημόσιων συγκοινωνιών· 
απανθρακοποίηση του τομέα της ενέργειας· και ανα-
βαθμίσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

1.1	Μείωση	των	εκπομπών	
αερίων	θερμοκηπίου	

Η ΕΕ, δυνάμει της δέσμης μέτρων έως το 2020 
σχετικά με την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές4, 
δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές ΑΘ κατά 20 % 
έως το 2020 σε σχέση με το 1990. Η επιδίωξη 
αυτού του στόχου υποστηρίχτηκε από δύο μηχανι-
σμούς, το ΣΕΔΕ και την απόφαση επιμερισμού των 
προσπαθειών (ESD). 

Το ΣΕΔΕ αποτελεί εργαλείο βασισμένο στην αγορά 
με στόχο οι μεγάλης κλίμακας ηλεκτροπαραγωγι-
κές και βιομηχανικές μονάδες και η αεροπορία να 
μειώνουν τις εκπομπές. Καλύπτει γύρω στο 45 % 
των συνολικών εκπομπών της ΕΕ, και ο τότε στόχος 
ήταν η μείωση αυτών των εκπομπών κατά 21 % 
κάτω από το επίπεδο του 2005, έως το 2020. Στην 
ESD περιλαμβάνονται τομείς που δεν περιλαμβά-
νονταν στο ΣΕΔΕ, όπως οι μεταφορές, τα κτίρια, η 
γεωργία (εκπομπές άλλες εκτός του διοξειδίου του 
άνθρακα — CO2) και τα απόβλητα, τα οποία αντι-
στοιχούν σε περίπου 55 % των εκπομπών της ΕΕ. 
Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν με εθνικούς στόχους 

4 Η δέσμη μέτρων έως το 2020 σχετικά με την ενέργεια και τις κλι-
ματικές αλλαγές είναι ένα σύνολο δεσμευτικών νομοθετικών μέ-
τρων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους κλιματι-
κούς και ενεργειακούς στόχους για το 2020. Οι στόχοι θεσπίστηκαν 
από τους επικεφαλής της ΕΕ το 2007 και αποτυπώθηκαν στη νο-
μοθεσία το 2009. Επίσης, αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Πίνακας	3.1	Βασικοί	στόχοι	της	ΕΕ	για	το	κλίμα	και	την	ενέργεια

Χρονοδιάγραμμα	στόχου 2020 2030 2030 2050

Πλαίσιο πολιτικής Δέσμη μέτρων έως 
το 2020 σχετικά με 
την ενέργεια και τις 
κλιματικές αλλαγές

Πλαίσιο για το  
κλίμα και την 
ενέργεια έως 

το 2030

Νόμος για το 
κλίμα της ΕΕ και 
δέσμη μέτρων 

«Προσαρμογή στον 
στόχο του 55 %»

Νόμος για το 
κλίμα της ΕΕ και 
δέσμη μέτρων 

«Προσαρμογή στον 
στόχο του 55 %»

Έτος έγκρισης 2007 2014 2021 2021
Στόχοι
Μείωση αερίων ΑΘ 20,0 % 40,0 % 55,0 % Μηδενικές 

εκπομπές ΑΘ
Ποσοστό ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας επί της 
κατανάλωσης ενέργειας

20,0 % 32,0 % 40,0 % μη διαθέσιμο

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 20,0 % 32,5 % 36,0–39,0 % μη διαθέσιμο

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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για το 2020, οι οποίοι ετέθησαν ανάλογα με τα επί-
πεδα ανάπτυξής τους (από μείωση κατά 20 % για 
τις πιο  ανεπτυγμένες χώρες μέχρι μέγιστη αύξηση 
20 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες, σε σχέση με 
το 2005). Στόχος της ESD είναι η μείωση των εκπο-
μπών στους τομείς που καλύπτει κατά 10 %.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα αριθμητικά δε-
δομένα, η ΕΕ είναι πιθανό να έχει εκπληρώσει τον 
στόχο της για το 2020. Από το 1990 έως το 2019, 
οι εκπομπές ΑΘ μειώθηκαν κατά 24 %, ενώ ο ΑΕγχΠ 
της ΕΕ αυξήθηκε κατά περίπου 60 %. Ομοίως, η 
ένταση της οικονομίας εκπομπών ΑΘ, η οποία ορί-
ζεται ως οι εκπομπές ως προς το ΑΕγχΠ, μειώθηκε 
και έφτασε σε λιγότερο από το ήμισυ σε σχέση με 
το επίπεδο του 19905. Οι εκπομπές της EU-27 οι 
οποίες καλύπτονται από την ESD ήταν κατά 10 % 
χαμηλότερες το 2019 από ό,τι το 2005, επομένως ο 
στόχος για το 2020 είναι πιθανό να έχει επιτευχθεί. 

Το 2014 η ΕΕ θέσπισε νομοθεσία για τη μείωση των 
εκπομπών κατά, τουλάχιστον, 40 % έως το 2030. 
Οι εθνικοί στόχοι για τις εκπομπές όσον αφορά τους 
τομείς της ESD αναθεωρήθηκαν έτσι ώστε να επι-
τευχθεί μείωση κατά 30 % έως το 2030 σε σχέση 
με το 2005. Αυτοί οι στόχοι, οι οποίοι κατοχυρώ-
νονται σε κανονισμό του 20186, αφορούν μειώσεις 
οι οποίες κυμαίνονται από 0 έως 40 %. Μολονότι 
όλα τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να μην αυξήσουν 
τις εκπομπές στους τομείς τους που εμπίπτουν στην 

5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016β).

6 Ευρωπαϊκή Ένωση (2018α).

ESD, οι εκπομπές αυξήθηκαν στη Μάλτα, τη Λετονία, 
τη Λιθουανία και την Πολωνία (εικόνα 3.1)7.

Το 2018 τα επίπεδα των εκπομπών που εμπίπτουν 
στην ESD ήταν χαμηλότερα από τον στόχο του 2030 
μόνο στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Κροατία, 
και ήταν κατά πολύ πάνω από τον στόχο σε αρκετά 
κράτη μέλη, είτε επειδή ο στόχος είχε τεθεί σε υψη-
λό επίπεδο (όπως στο Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία, 
τη Γερμανία και το Βέλγιο —μείωση κατά 35 % ή 
μεγαλύτερη σε όλες τις περιπτώσεις) είτε επειδή 
οι εκπομπές μειώθηκαν μονό ελαφρώς (όπως στη 
Βουλγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και 
την Πολωνία).

Η ΕΕ, δυνάμει της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
όπως σημειώθηκε παραπάνω, εγκαινίασε σχέδιο 
κλιματικών στόχων για το 2030, βάσει του οποίου 
τίθεται ένας πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκ-
πομπών κατά, τουλάχιστον 55 % κάτω από τα επί-
πεδα του 1990 έως το 2030, αντί για 40 %, στην 
πορεία για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότη-
τας έως το 2050.

Οι κατά κεφαλήν εκπομπές ΑΘ διαφέρουν σημαντικά 
εντός των κρατών μελών. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για 
την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, 
τη Βουλγαρία και την Πολωνία, όπου ορισμένες πε-
ριφέρειες αποτελούν σοβαρές εστίες  εκπομπών 

7 Οι εθνικοί στόχοι στο πλαίσιο της ESD θα πρέπει να αναθεωρη-
θούν, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων «Προσαρμογή στον 
στόχο του 55 %», αλλά δεν έχουν οριστεί ακόμα. 
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( χάρτης 3.1)8. Πολλοί παράγοντες μπορούν να εξηγή-
σουν τις διαφορές των υψηλών επίπεδων εκπομπών, 
μεταξύ των οποίων, είναι ιδίως οι εξής: το επίπεδο 
και η σύνθεση της οικονομικής δραστηριότητας· η 
ενεργειακή απόδοση των μονάδων παραγωγής και 
των κτιρίων· η χρήση ανανεώσιμης ενέργειας· και η 
χρήση γης, το κλίμα και η γεωγραφία9. 

Από το 1990 έως το 2018, οι εκπομπές ΑΘ μειώ-
θηκαν στις περισσότερες περιφέρειες της ΕΕ, όμως 
αυξήθηκαν αισθητά σε ορισμένες από αυτές, και ει-
δικότερα στην Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ισπανία και 
την Πολωνία, όπου εκτοξεύτηκαν κατά περισσότερο 
από 30 % (χάρτης 3.2). 

1.2	Αύξηση	της	ενεργειακής	απόδοσης	

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι καίριας 
σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, τη 
μείωση των εκπομπών ΑΘ και τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής. Η ΕΕ έθεσε φιλόδοξους στόχους για το 
2020 και το 2030, εστιάζοντας στους τομείς όπου 
η δυνατότητα εξοικονόμησης είναι η μεγαλύτερη, 
όπως στα κτίρια.

Ο στόχος που καθορίστηκε το 2007, ως μέρος της 
δέσμης μέτρων έως το 2020 σχετικά με την ενέργεια 
και τις κλιματικές αλλαγές, ήταν να βελτιωθεί η ενερ-
γειακή απόδοση κατά 20 % έως το 202010 σε σύγκρι-
ση με τις αναγωγές που είχαν γίνει εκείνη την εποχή. 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ζητήθηκε από τα 
κράτη μέλη να καθορίσουν τους δικούς τους ενδεικτι-
κούς εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης11.

8 Τα αριθμητικά δεδομένα βασίζονται στη βάση δεδομένων EDGAR 
(Emissions Database for Global Atmospheric Research), η οποία 
παρέχει δεδομένα για τις εκπομπές και χάρτες πλέγματος για όλες 
τις χώρες από το 1970 έως το 2015 (το 2018 για το CO2), τόσο 
για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους όσο και για τα ΑΘ, υπολογισμένα 
όλα με συνέπεια, ώστε να είναι συγκρίσιμα μεταξύ των χωρών. 
Προκειμένου να εκτιμηθεί η θέση των εκπομπών ανά περιφέρειες, 
η βάση δεδομένων EDGAR χρησιμοποιεί δεδομένα διεθνούς δρα-
στηριότητας [κυρίως στατιστικές ενεργειακού ισοζυγίου από τον 
Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ) για το 2017, τις εκπομπές CO2 
του ΔΟΕ ανά βασικό τύπο καυσίμου, και στατιστικές της BP] κα-
θώς και συντελεστές εκπομπών από διάφορες τεχνολογικές βάσεις 
δεδομένων και υποκατάστατες μεταβλητές. Λόγω διαφορών στη 
μεθοδολογία, οι αριθμοί δεν συμβαδίζουν πάντα με τις επίσημες 
εκτιμήσεις που παρέχονται από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο. 

9 Crippa et al. (2019).

10 Ο στόχος 20 % για την ενεργειακή απόδοση αποτυπώθηκε στη νο-
μοθεσία με την έγκριση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, το 
2012.

11 Ευρωπαϊκή Ένωση (2012) Οι στόχοι των κρατών μελών πε-
ριλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια δράσης τους και στις ετήσι-
ες εκθέσεις προόδου τους (https://energy.ec.europa.eu/topics/
energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/
national-action-plans-and-annual-progress-reports_el?redir=1). 
Με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, τα αριθμητικά στοι-
χεία της ΕΕ για την κατανάλωση ενέργειας για το 2020 και το 2030 
προσαρμόστηκαν στην κατάσταση των 27 κρατών μελών. 

Το 2018 η οδηγία του 2012 για την ενεργειακή 
απόδοση τροποποιήθηκε12 για να θέσει έναν στόχο 
για το 2030 σχετικά με τη μείωση της κατανάλω-
σης ενέργειας στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 32,5 %13. 
Ωστόσο, η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας δεν 
συνεπάγεται αναγκαστικά βελτίωση στην ενεργεια-
κή απόδοση. Οι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες για 
τη χρήση της ενέργειας είναι η αύξηση του ΑΕγχΠ 
και το ποσοστό μεταποίησης στην οικονομία. Τυχόν 
αλλαγές, ως εκ τούτου, αντικατοπτρίζουν όχι μόνο 
αλλαγές στην ενεργειακή απόδοση, αλλά επίσης δι-
ακυμάνσεις στην οικονομική δραστηριότητα καθώς 
επίσης και αλλαγές στη δομή της οικονομίας.

Το 2019 η κατανάλωση πρωτογενούς και τελικής 
ενέργειας14 σημείωσε πτώση κατά 9,7 % και 5,5 %, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. 
Ωστόσο, η κατανάλωση πρωτογενούς και τελικής 
ενέργειας ήταν αντίστοιχα 3,0 % και 2,6 % πάνω 
από τους στόχους του 2020 και 19,9 % και 16,3 % 
πάνω από τους στόχους του 2030. Ως εκ τούτου, 
είναι πιθανό η ΕΕ να μην επιτύχει τους στόχους για 
το 2020, ενώ απέχει ακόμη πολύ από τους στόχους 
για το 2030, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πρό-
σθετες προσπάθειες, ώστε η οικονομία της ΕΕ να 
καταστεί πιο αποδοτική από ενεργειακή άποψη.

Η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση της χρήσης ενέρ-
γειας διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών με-
λών. Το 2018 μόνο 11 από τα 27 κράτη μέλη είχαν 
ελαττώσει την πρωταρχική κατανάλωση ενέργειας 
κάτω από τον στόχο τους για το 2020, και μόλις εν-
νέα είχαν μειώσει την τελική κατανάλωση κάτω από 
τον στόχο. Σε αρκετά κράτη μέλη, η μείωση η οποία 
απαιτείται ώστε να καλυφθούν οι στόχοι είναι ακό-
μη σημαντική (Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία και Γαλλία 
όσον αφορά την κατανάλωση της  πρωτογενούς 
ενέργειας· και Λιθουανία, Μάλτα και Σλοβακία όσον 
αφορά την τελική κατανάλωση) (εικόνα 3.2). 

1.3	Ενίσχυση	της	ανανεώσιμης	ενέργειας	

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαδραματίζουν 
έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην παραγωγή 
ενέργειας στην ΕΕ. Το ποσοστό ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

12 Ευρωπαϊκή Ένωση (2018β).

13 Η δέσμη μέτρων «Προσαρμογή στον στόχο του 55 %» όρισε τον 
στόχο της ΕΕ σε 36 %, αλλά οι εθνικοί στόχοι δεν έχουν ακόμη 
οριστεί για την ESD. 

14 Η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας προσμετρά τη συνολική εγ-
χώρια ζήτηση ενέργειας, ενώ η τελική κατανάλωση ενέργειας ανα-
φέρεται σε αυτό που πραγματικά καταναλώνουν οι τελικοί χρήστες. 
Η διαφορά αφορά πρωτίστως αυτό που ο τομέας ενέργειας χρειάζε-
ται ο ίδιος και τις απώλειες κατά τον μετασχηματισμό και τη διανομή.

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/national-action-plans-and-annual-progress-reports_el?redir=1
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/national-action-plans-and-annual-progress-reports_el?redir=1
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/national-action-plans-and-annual-progress-reports_el?redir=1
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Πλαίσιο	3.1	Απασχόληση	στις	εγκαταστάσεις	του	ΣΕΔΕ

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021h).

2 Βλ. για παράδειγμα: Abrell et al. 
(2011) ή Dechezleprêtre et al. 
(2018).

Το ΣΕΔΕ ξεκίνησε το 2005 και είναι το μεγαλύτερο 
παγκοσμίως πρόγραμμα εμπορίας ΑΘ, καλύπτοντας 
γύρω στα 14 000 εργοστάσια, σταθμούς ηλεκτρο-
παραγωγής και άλλες εταιρείες της ΕΕ, οι περισσό-
τερες εκ των οποίων διαθέτουν εγκαταστάσεις υψη-
λής έντασης ενέργειας. Η βασική αρχή του ΣΕΔΕ είναι 
αφού καθοριστεί μια ετήσια ποσότητα ΑΘ (υπολογι-
σμένη σε ισοδύναμο CO2) να πωληθεί σε δημοπρασία 
στις ενδιαφερόμενες εγκαταστάσεις. 

Η γεωγραφική κατανομή των εγκαταστάσεων ΣΕΔΕ 
μεταξύ των περιφερειών NUTS 2 της ΕΕ είναι πολύ 
ετερογενής. Μια πρόσφατη μελέτη1 εκτιμά ότι η απα-
σχόληση σε εγκαταστάσεις ΣΕΔΕ αντιστοιχεί στο 1 % 
της συνολικής απασχόλησης της EU-27, αλλά με 
ορισμένες περιφερειακές διακυμάνσεις (χάρτης 3.3). 
Το 2018, τα άτομα που εργάζονταν σε εγκαταστάσεις 
ΣΕΔΕ αποτελούσαν πάνω του 
3 % της συνολικής απασχό-
λησης σε επτά περιφέρειες 
NUTS 2, ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ήταν 4,1 % στην 
Közép-Dunántúl (Ουγγαρία). 
Σε επίπεδο NUTS 3, το πο-
σοστό απασχόλησης σε εγκα-
ταστάσεις ΣΕΔΕ ξεπέρασε το 
10 % σε τρεις περιφέρειες, με 
το υψηλότερο να είναι 14 % 
στην Gotlands län (Σουη-
δία). Πέντε από τις κορυφαίες 
10 περιφέρειες βρίσκονταν 
στη Γερμανία. 

Είχε εκφραστεί η ανησυχία 
μήπως το ΣΕΔΕ προσθέτει 
κόστος στις επιχειρήσεις, συ-
νεπάγεται απώλεια ανταγωνι-
στικότητας και ενθαρρύνει την 
επανεγκατάσταση δραστηρι-
οτήτων σε μέρη όπου η πε-
ριβαλλοντική νομοθεσία είναι 
λιγότερο αυστηρή. Εντούτοις, 
μια αύξηση στην τιμή των αν-
θρακούχων εκπομπών μπορεί 
να οδηγήσει σε πολυάριθμες 
διαφορετικές αντιδράσεις εκ 
μέρους της βιομηχανίας πέρα 
από τη μείωση της δραστηριό-
τητας και/ή της απασχόλησης, 

όπως στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην 
αλλαγή του είδους της χρησιμοποιούμενης ενέργει-
ας, στην προσαρμογή της τεχνολογίας ή στην και-
νοτομία. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από πολλές μελέτες για τον 
αντίκτυπο του ΣΕΔΕ στις επιδόσεις των επιχειρήσεων 
και στην απασχόληση, οι οποίες, γενικώς, συνάγουν 
τα ακόλουθα συμπεράσματα: (i) το ΣΕΔΕ προσφέρει 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με εναλ-
λακτικά κανονιστικά σενάρια· και (ii) το ΣΕΔΕ δεν είχε 
μέχρι τώρα κάποιο σημαντικό στατιστικά αντίκτυπο 
στον αριθμό των εργαζομένων ή των κερδών των 
ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων. Αντίθετα, το ΣΕΔΕ προ-
έτρεψε τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις να αυξήσουν 
τις επενδύσεων, κυρίως σε τεχνολογίες εξοικονόμη-
σης εκπομπών άνθρακα2.
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Το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 
2030, το οποίο συμφωνήθηκε το 2014, έθεσε ως 
στόχο να επιτευχθεί αναλογία 32 % ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας έως 
το 2030, όμως, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων 
«Προσαρμογή στον στόχο του 55 %», η Επιτροπή 
πρότεινε να αυξηθεί αυτός ο στόχος σε 40 %16. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η αναλογία των 

16 Για να επιτευχθεί ο στόχος για το 2030, ο συνολικός δεσμευτικός 
στόχος του 40 % ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό 
μείγμα της ΕΕ θα συμπληρωθεί από ενδεικτικές εθνικές συνεισφο-
ρές, οι οποίες δείχνουν τι θα έπρεπε να συνεισφέρει κάθε κράτος 
μέλος προκειμένου να επιτευχθεί ο συλλογικός στόχος.

της ΕΕ σημείωσε σταθερά ανοδική πορεία από 11 % 
το 2006 σε 19 % το 2018. Στη δέσμη μέτρων έως 
το 2020 σχετικά με την ενέργεια και τις κλιματικές 
αλλαγές, του 2007, στόχος ήταν να ανέλθει το εν 
λόγω ποσοστό τουλάχιστον σε 20 % έως το 2020, 
με μια αναλογία 10 % ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας στις μεταφορές. Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύ-
τηκαν να συμμορφωθούν με δεσμευτικούς εθνικούς 
στόχους για την κατανάλωση ενέργειας, δυνάμει της 
οδηγίας του 200915. Οι εν λόγω στόχοι κυμαίνονται 
από 10 % στη Μάλτα έως 49 % στη Σουηδία. 

15 Ευρωπαϊκή Ένωση (2017a).
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Πλαίσιο	3.2	Περιφέρειες	εξόρυξης	άνθρακα	που	βρίσκονται	σε	μετάβαση	

1  Το JRC προσδιόρισε τις ευρωπαϊκές CRiTs οι οποίες 
θα επηρεαστούν από τη μείωση των δραστηριοτήτων 
εξόρυξης άνθρακα καθώς και των μονάδων ηλεκτροπα-
ραγωγής με καύση άνθρακα, εκτιμώντας ότι μπορεί να 
διακυβεύονται περισσότερες από 200 000 θέσεις εργα-
σίας. Βλ: Alves Dias et al. (2018).

2  Για την εκτίμηση του πιθανού αντίκτυπου των στό-
χων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, 
η Επιτροπή ανέπτυξε τη δέσμη σεναρίων EUCO. Το πιο 
πρόσφατο σενάριο, το EUCO3232.5, παρουσιάζει μοντέ-
λα για τις συνέπειες επίτευξης του στόχου να βελτιωθεί 
η ενεργειακή απόδοση κατά 32,5 % και του στόχου να 
επιτευχθεί αναλογία 32 % ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας στην κατανάλωση ενέργειας, όπως συμφωνήθηκε 
στη δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους». Το εν λόγω σενάριο χρησιμοποιήθηκε 
στην αξιολόγηση της Επιτροπής, του Ιουνίου 2019, όσον 
αφορά τα προσχέδια των εθνικών σχεδίων των κρατών 
μελών για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ).

3  Η ανάλυση εξετάζει τη φύση και τη διάρκεια δια-
φόρων ειδών θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. 
Οι θέσεις εργασίας που αφορούν λειτουργία και συ-
ντήρηση θεωρείται ότι διαρκούν 15 χρόνια μετά από 
την εγκατάσταση, ενώ οι θέσεις εργασίας που αφορούν 
κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού έναν χρόνο η 
καθεμία (τον χρόνο που προηγείται της εγκατάστασης).

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπο-
ρεί να συνιστά μια ευκαιρία για πολλές περιφέρειες. 
Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις περιφέρειες εξόρυξης 
άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση1 (CRiT) και θα 
μπορούσε να διευκολύνει την ενεργειακή μετάβαση και 
να στηρίξει τις πρώην εξορυκτικές κοινότητες, μέσω 
των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν από την 
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ανανεώσιμης ενέρ-
γειας. Πρόσφατη έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
(JRC) καταδεικνύει ότι έως 315 000 θέσεις εργασίας 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στις CRiTs έως το 
2030, με την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμης 
ενέργειας, όπως προβλέπεται από το ενεργειακό σε-
νάριο EUCO3232.52. Γύρω στις 200 000 πρόσθετες 
θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης θα μπορούσαν 
να δημιουργηθούν, αν πραγματώνονταν οι δυνατότη-
τες ενεργειακής απόδοσης των οικιστικών κτιρίων3.

Οι ευκαιρίες μετάβασης διαφέρουν μεταξύ των πε-
ριφερειών (χάρτης 3.4). Στις περισσότερες CRiTs της 
ΕΕ, οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα 
για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας σε 
σύγκριση με την παρούσα βιομηχανία τους άνθρακα, 
ενώ σε άλλες περιφέρειες, η πιθανή απασχόληση με 
αυτές τις τεχνολογίες είναι παρεμφερής με την απα-
σχόληση στη βιομηχανία του άνθρακα.

Στον χάρτη 3.4, οι περιφέρειες ομαδοποιούνται ως 
εξής:

 • 17 περιφέρειες με δυναμικό απασχόλησης 
υψηλής απανθρακοποίησης (HDEP), όπου πι-
θανή απασχόληση σε τομείς ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας είναι, επί του παρόντος, συγκρί-
σιμη με τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με 
τον άνθρακα. Η μελλοντική απανθρακοποίηση 
θα έχει ως αποτέλεσμα αυτές οι τελευταίες να 
ξεπεραστούν, παρότι ίσως χρειαστεί στήριξη 
για να επιτευχθεί το πλήρες δυναμικό.

 • Επτά περιφέρειες με δυναμικό απασχόλησης 
βραδείας απανθρακοποίησης (SDEP), οι οποί-
ες μπορούν, ενδεχομένως, να αναπτύξουν το-
μείς απανθρακοποίησης ώστε να αντισταθμι-
στούν οι απώλειες των θέσεων εργασίας που 
σχετίζονται με τον άνθρακα. Ο εκτιμώμενος 
ρυθμός μεταβολής στο σενάριο EUCO3232.5 
θα μπορούσε να αναβιώσει ανισορροπίες με-
τάβασης, άρα ίσως χρειαστεί στήριξη, ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη αυτών των τομέων.

 • Επτά περιφέρειες με δυναμικό απασχόλησης 
περιορισμένης απανθρακοποίησης (RDEP), οι 
οποίες, με βάση το σενάριο EUCO3232.5, δεν 
αναπτύσσουν απασχόληση σε τομείς απαν-

θρακοποίησης σε επίπεδο παρόμοιο με τις 
υπάρχουσες θέσεις εργασίες που σχετίζονται 
με τον άνθρακα. Ίσως χρειαστεί στήριξη για 
να κινητοποιηθεί αναξιοποίητο δυναμικό ή 
για την προώθηση εναλλακτικών επιλογών 
απασχόλησης.

0

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια

500 km

Πηγή: JRC: Kapetaki, Z., Ruiz, P. 
et al. (2020).
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να διπλα-
σιαστεί σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018.

Η αναλογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κα-
τανάλωση ενέργειας διαφέρει σημαντικά ανά την ΕΕ. 
Το 2018 ήταν πάνω από 40 % στη Φινλανδία και τη 
Λετονία και κοντά στο 55 % στη Σουηδία (εικόνα 3.3) 
Η αναλογία είναι πολύ μικρότερη σε άλλα κράτη μέλη 
–κάτω του 10 % στη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, το 
Βέλγιο– παρότι έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 
χρόνια. Το 2018, 13 κράτη μέλη πέτυχαν τους εθνι-
κούς στόχους τους, τους οποίους είχαν ορίσει για το 
2020, με τη Σουηδία, την Εσθονία και τη Δανία να 
τους υπερβαίνουν με πάνω από 5 %. Ταυτόχρονα, 
ορισμένα κράτη μέλη απέχουν ακόμα πολύ από τον 
στόχο τους, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιρλανδία, 
όπου η αναλογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 
2018 ήταν ακόμη μικρότερη από το 75 % του εθνι-
κού στόχου για το 2020. Στις Κάτω Χώρες, για να 
υπάρξει συμμόρφωση με τον στόχο τους, θα έπρεπε 
η αναλογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να είχε 
σχεδόν διπλασιαστεί από το 2018 έως το 2020. 

Η ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας συν-
δέεται στενά με τη γεωγραφία των χωρών και των πε-
ριφερειών. Η παραγωγή αιολικής ενέργειας είναι ευ-
κολότερη στις παράκτιες περιφέρειες, όπως αυτές της 
βορειοδυτικής Ευρώπης και κατά μήκος της Βαλτικής 
Θάλασσας, του Ατλαντικού Ωκεανού και ορισμένων 
μεσογειακών ακτών. Η παραγωγή υδροηλεκτρικής 

ενέργειας απαιτεί τα κατάλληλα γεωφυσικά χαρακτη-
ριστικά, ενώ οι δυνατότητες για παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας είναι περισσότερες στις νότιες ευρωπαϊ-
κές περιφέρειες, όπου υπάρχουν πολλές περισσότε-
ρες ημέρες ηλιοφάνειας. Το 2018, εντούτοις, η κατά 
κεφαλήν ισχύς των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών 
(ηλιακών συλλεκτών) στην ΕΕ ήταν μεγαλύτερη στη 
Γερμανία (590 watts ανά κάτοικο), ακολουθούσαν 
οι Κάτω Χώρες (401) και το Βέλγιο (394)17· στην 
Ισπανία (197) και στην Πορτογαλία (88) ήταν πολύ 
μικρότερη, παρότι αυτά τα κράτη μέλη διαθέτουν από 
τα μεγαλύτερα δυναμικά ηλιακής ενέργειας στην ΕΕ.

1.4	Επίτευξη	μεταφορών	με	χαμηλές	
εκπομπές	διοξειδίου	του	άνθρακα

Οι εκπομπές ΑΘ του τομέα των μεταφορών στην 
ΕΕ, κατόπιν μιας απότομη πτώσης από το 2008 έως 
το 2014 ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης του 
2008,αυξήθηκαν από το 2014 έως το 2019 με ποσο-
στά παρεμφερή με αυτά της περιόδου 1990–2008, σε 
μόλις κάτω του 2 % ετησίως18 (εικόνα 3.4). Αυτό ση-
μαίνει ότι ο τομέας των μεταφορών δεν ακολούθησε 
τη γενική πτωτική τάση των εκπομπών ΑΘ των τελευ-
ταίων ετών. Η συμβολή του στις συνολικές εκπομπές 
ΑΘ στην ΕΕ κατέστη, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη.

Αναγωγές στο μέλλον δείχνουν ότι οι εκπομπές ΑΘ από 
τον τομέα των μεταφορών θα σημειώσουν  σχετικά μι-
κρές μειώσεις μέσα στα επόμενα λίγα  χρόνια, και θα 

17 EurObserv’ER (2020).

18 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, (2021α). 
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Τα στοιχεία δείχνουν την τάση των εκπομπών ΑΘ του τομέα μεταφορών από το 1990 και μετά, και αναγωγές στο 2035, σε επίπεδο ΕΕ 
(EU-27). Οι τιμές που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν όλες τις εγχώριες εκπομπές καθώς και τις διεθνείς εναέριες και τις διεθνείς θαλάσσιες 
μεταφορές. Η τιμή του 2019 αποτελεί προκαταρκτική εκτίμηση βάσει κατά προσέγγιση απογραφών ΑΘ που υπέβαλαν τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο του κανονισμού για τον μηχανισμό παρακολούθησης (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι εκπομπές πλοίων 
(θεωρούνται αμετάβλητες). 
Το σενάριο «με τα υπάρχοντα μέτρα» αναφέρεται στις υπάρχουσες πολιτικές και τα υπάρχοντα μέτρα, ενώ το σενάριο «με πρόσθετα μέτρα» 
περιλαμβάνει επίσης περαιτέρω σχεδιαζόμενες πολιτικές και μέτρα που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη έως τον Μάρτιο 2020.
Πηγή: ΕΟΠ.
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παραμείνουν υψηλότερες από ό,τι το 1990, ακόμη 
και αν ληφθούν μέτρα τα οποία σχεδιάζονται επί του 
παρόντος από τα κράτη μέλη. Επομένως, περαιτέρω 
δράσεις είναι αναγκαίες, ειδικότερα στις οδικές με-
ταφορές, αλλά επίσης στις εναέριες και θαλάσσιες 
μεταφορές, όπου η ζήτηση πιέζει τις εκπομπές προς 
τα επάνω τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς 
όρους. Οι μειώσεις των εκπομπών σε όλους τους 
υποτομείς των μεταφορών θα χρειαστεί να κατα-
στούν πολύ πιο φιλόδοξες, προκειμένου ο τομέας, 
στο σύνολό του, να συμβάλλει με το δικό του εύλο-
γο μερίδιο στους στόχους που έχουν καθοριστεί στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα (EUSSSM)19 περιλαμβάνει μέτρα τα 
οποία στοχεύουν σε αξιοσημείωτες μειώσεις CO2 και 
ρυπογόνων εκπομπών σε όλες τα μέσα  μεταφορών, 
με σκοπό να μειωθούν οι εκπομπές κατά 90 % 
έως το 2050. Η Επιτροπή, ως μέρος της στρατηγι-
κής, θα ενισχύσει τη χρήση πιο βιώσιμων μορφών 

19 Η στρατηγική EUSSSM κοινοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ως μέρος της ανακοίνωσής της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία. Η EUSSSM έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμβάλλει στην 
επίτευξη του στόχου της Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκ-
πομπών ΑΘ που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών, κατά 
90 % έως το 2050. 
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 μεταφορών, όπως τις σιδηροδρομικές μεταφορές 
και τις μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Η χρήση αυτοκινήτων εξακολουθεί να έχει το προ-
βάδισμα στις διαδρομές επιβατών και έχει επεκταθεί 
ελαφρώς τα τελευταία χρόνια (εικόνα 3.5). Το 2014, 
τα αυτοκίνητα είχαν χρησιμοποιηθεί για το 82,2 % 
των διαδρομών στην ενδοχώρα, ενώ το 2019 για 
το 82,8 %. Το ποσοστό των διαδρομών επιβατών με 
τρένο αυξήθηκε ελαφρώς από το 7,7 % στο 8,0 %, 
πράγμα που σημαίνει ότι τα ποσοστά των λεωφορεί-
ων, των τραμ και των τρόλεϊ σημείωσαν πτώση από 
το 10,1 % στο 9,2 %. Τα αυτοκίνητα αντιστοιχούν 
σε λιγότερο από το 80 % των επιβατικών διαδρο-
μών σε μόνο πέντε κράτη μέλη (Ρουμανία, Αυστρία, 
Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία), ενώ στη Λιθουανία 
το ποσοστό ανέρχεται σε πάνω από 90 %. 

Αυτές οι τάσεις εγείρουν ανησυχία, καθώς ο τομέας 
των μεταφορών ευθύνεται για σχεδόν το ένα τέταρ-
το των εκπομπών ΑΘ στην ΕΕ και συνιστά τη βασική 
αιτία ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. Οι οδικές 
μεταφορές είναι μακράν ο τομέας με τις περισσό-
τερες εκπομπές, υπεύθυνες για πάνω από το 70 % 
όλων των εκπομπών ΑΘ του τομέα των μεταφορών 
το 2019. Οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές, 
εντούτοις, αναμένεται να περιορισθούν, καθώς η δι-
αδικασία απανθρακοποίησης συντελείται ταχύτερα 
σε αυτές από ό,τι στις άλλες μορφές μεταφορών. 
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στις εναέρι-
ες και στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες 
είναι πιθανό να ευθύνονται για μεγαλύτερο μερίδιο 
εκπομπών στις μεταφορές, τα επόμενα χρόνια.

Όπως και στην περίπτωση των επιβατικών διαδρο-
μών, τα περισσότερα αγαθά στην ΕΕ μεταφέρονται 
οδικώς (εικόνα 3.6). Το 2019, το 76,6 % της μετα-
φοράς εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκε οδικώς, 
σημειώνοντας άνοδο από το 73,9 % που ήταν το 
2014. Σε οκτώ κράτη μέλη, το ποσοστό ήταν πάνω 
από 80 %, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά ήταν 98 % 
και 99 % στην Ελλάδα και την Ιρλανδία, αντίστοι-
χα, (η Μάλτα και η Κύπρος δεν διαθέτουν εσωτε-
ρική ναυσιπλοΐα ούτε σιδηροδρόμους, επομένως 
το ποσοστό των εμπορευμάτων που μεταφέρονται 
οδικώς ανέρχεται σε 100 %). Στο άλλο άκρο της 
κλίμακας, πάνω από το ήμισυ της μεταφοράς εμπο-
ρευμάτων εκτελείται σιδηροδρομικώς ή μέσω εσω-
τερικής ναυσιπλοΐας στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη 
Λετονία και τη Λιθουανία.

2.		Μείωση	των	επιπτώσεων	
της	κλιματικής	αλλαγής
Η κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί, παγκοσμίως, 
ως η σοβαρότερη απειλή για τις ανθρώπινες κοινω-
νίες. Οι επιστήμονες διαπιστώνουν αύξηση της πα-
γκόσμιας θερμοκρασίας 2 °C σε σχέση με την προβι-
ομηχανική εποχή, πέρα από την οποία υπάρχει ένας 
πολύ πραγματικός κίνδυνος να επέλθουν επικίνδυνες 
και πιθανώς καταστροφικές αλλαγές στο παγκόσμιο 
περιβάλλον. Οι τελευταίες τρεις δεκαετίες υπήρξαν 
θερμότερες από οποιαδήποτε προηγούμενη δεκαε-
τία, από τότε που άρχισαν να υπάρχουν καταγραφές, 
το 1850. Όλα τα μέρη του κόσμου δυνητικά επηρε-
άζονται από τις επιπτώσεις μιας ταχείας αύξησης της 
θερμοκρασίας και τις διάφορες κλιματικές αλλαγές 
που αυτή συνεπάγεται. Η Ευρώπη, νότια και, εν μέ-
ρει, ανατολικά, θα γνωρίσει συχνότερους και σοβα-
ρότερους καύσωνες, δασικές πυρκαγιές και ξηρασί-
ες. Η βόρεια Ευρώπη ήδη γίνεται πολύ πιο υγρή, με 
αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και ακραίων καιρικών 
φαινομένων, ενώ οι παράκτιες περιοχές βρίσκονται 
αντιμέτωπες με τις καταστροφικές συνέπειες της 
ανόδου της στάθμης της θάλασσας από το λιώσιμο 
των πολικών στρωμάτων πάγου και των παγετώνων. 
Το θαλάσσιο περιβάλλον πλήττεται, επίσης, σοβαρά 
από την κλιματική αλλαγή, και οι εν λόγω επιπτώσεις 
προβλέπεται να αυξηθούν δραστικά, με σοβαρές συ-
νέπειες για τα θαλάσσια ρεύματα και για τα ευάλωτα 
οικοσυστήματα, όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, οι 
βιολογικοί πόροι και οι αλυσίδες τροφίμων.

Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής αποτε-
λούν σημαντική πρόκληση για έναν αυξανόμενο 
αριθμό περιφερειών της ΕΕ. Γύρω στο 7 % του 
πληθυσμού της ΕΕ ζει σε περιοχές υψηλού κινδύ-
νου πλημμυρών, και πάνω από το 9 % ζει σε περι-
οχές με ήδη πάνω από 120 ημέρες ετησίως χωρίς 
βροχοπτώσεις. Η έκθεση των περιφερειών της ΕΕ 
στα επιζήμια αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, 
ωστόσο, διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ 
τους, ανάλογα με τη θέση τους, όμως επίσης και με 
τη διάρθρωση της οικονομίας τους, δεδομένου ότι 
τομείς όπως ο τουρισμός ή η γεωργία είναι πιθανό 
να πληγούν ιδιαιτέρως.

2.1	Η	απειλή	των	πλημμυρών	
λόγω	της	κλιματικής	αλλαγής

Οι πλημμύρες συνιστούν βασική αιτία οικονομικών 
ζημιών και απωλειών ζωής στην Ευρώπη και άλλα 
μέρη του κόσμου20. Παρά τις σημαντικές προσπάθει-
ες που καταβάλλονται για τη μείωση του  κινδύνου, 

20 Βλ. για παράδειγμα: Alfieri et al. (2015).
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οι ζημιές από τις πλημμύρες φαίνεται ότι έχουν 
αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες21. Η συνεχιζόμενη 
κλιματική αλλαγή συνδυασμένη με την αυξανόμενη 
κατάληψη εδαφών, ειδικά στις κοίτες πλημμυρών, 
είναι πιθανό να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις κοι-
νωνικές και οικονομικές ζημίες στην ΕΕ. 

Το γεγονός ότι αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρών για 
τις μελλοντικές κοινωνίες καθιστά σημαντική τη χά-
ραξη στρατηγικών που να είναι αποτελεσματικές και 
βιώσιμες από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλο-
ντική άποψη. Ειδικότερα, αυτές οι στρατηγικές πρέπει 
να αξιολογούνται όχι μόνο από την άποψη της αποτε-
λεσματικότητάς τους ως προς τη μείωση δυνητικών 
ζημιών, αλλά επίσης ως προς το οικονομικό κόστος 
που συνεπάγονται (π.χ. για την κατασκευή και τη δια-
τήρηση αντιπλημμυρικών έργων). Σύμφωνα με πρό-
σφατες εκτιμήσεις των επιπτώσεων των πλημμυρών 
ποταμών22, αν δεν ληφθούν μέτρα μετριασμού και 
προσαρμογής και οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αυ-
ξηθούν κατά 3 °C έως το τέλος του αιώνα, οι οικο-
νομικές απώλειες στην ΕΕ από πλημμύρες ποταμών 
θα αυξηθούν σε σχεδόν 50 δισεκατ. ευρώ ετησίως, 
ή πάνω από έξι φορές περισσότερο από τώρα, και 
σχεδόν τρεις φορές περισσότεροι άνθρωποι θα βρί-
σκονται εκτεθειμένοι στον κίνδυνο πλημμυρών23. 
Οι επιζήμιες συνέπειες προβλέπεται στο μέλλον να 
αυξηθούν λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών και οι-
κονομικής ανάπτυξης σε σχεδόν όλες τις περιφέρει-
ες της ΕΕ, μολονότι τα κράτη μέλη της Ανατολικής 
Ευρώπης θα βιώσουν μεγαλύτερες απώλειες ανα-
λογικά προς το ΑΕγχΠ τους (χάρτης 3.5). Ο περιορι-
σμός της παγκόσμιας υπερθέρμανσης έως 1,5 °C θα 
μειώσει στο ήμισυ τις οικονομικές απώλειες και το 
μέγεθος του πληθυσμού που βρίσκεται εκτεθειμένο 
στον κίνδυνο πλημμυρών ποταμών στην ΕΕ.

Οι στρατηγικές για τη μείωση των κινδύνων πλημμύ-
ρας μπορεί να μειώσουν αισθητά τις απώλειες που 
προβλέπονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, 
αυτές οι στρατηγικές διαφέρουν ως προς το κόστος 
καθώς και ως προς τα οφέλη, όπως δείχνει και μια 
πρόσφατη μελέτη, η οποία αξιολογεί τέσσερις διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις για τον περιορισμό των ζημιών 
από παράκτιες πλημμύρες24, ως εξής.

 • Όσον αφορά την ενίσχυση των υφιστάμενων 
αναχωμάτων, είναι πιθανό τα οφέλη να υπερ-
σκελίσουν το κόστος, αλλά αυτή η λύση τείνει 
να μεταφέρει κινδύνους στα κατάντη, ενθαρ-
ρύνοντας ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη 

21 Paprotny et al. (2018).

22 Dottori et al. (2020).

23 Στο ίδιο.

24 Vousdoukas et al. (2020).

ανθρώπινων οικισμών και δραστηριοτήτων σε 
επικίνδυνες ζώνες, πίσω από αντιπλημμυρικά 
φράγματα, τα οποία ενδέχεται να αποβούν κα-
ταστροφικά σε περίπτωση αστοχίας. 

 • Οι αντιπλημμυρικές ζώνες και τα φράγματα 
απαιτούν μεγάλες επενδύσεις, αλλά μπορούν να 
μειώσουν τις οικονομικές απώλειες και τις απώ-
λειες ανθρώπων σημαντικά. 

 • Τα ανθεκτικά στις πλημμύρες κτίρια μπορούν να 
ελαττώσουν αισθητά τυχόν απώλειες, με χαμη-
λό επίπεδο επενδύσεων, όμως δεν αποτρέπουν 
τις πλημμύρες από το να συμβαίνουν, επομένως 
μπορούν μόνο μερικώς να προλαμβάνουν τις 
ζημιές από πλημμύρες. 

 • Η επανεγκατάσταση είναι αυτή που μπορεί να 
προσφέρει τα περισσότερα οφέλη, αλλά είναι 
μάλλον λιγότερο οικονομικά αποδοτική, μολονό-
τι οι σχετικές δαπάνες παρουσιάζουν σημαντικές 
διακυμάνσεις· επίσης, συνήθως, περιβάλλεται με 
χαμηλά επίπεδα κοινωνικής αποδοχής.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η μείωση των 
αιχμών της πλημμύρας, με τη χρήση αντιπλημμυ-
ρικών ζωνών, δημιουργεί ισχυρή δυναμική για την 
ελάττωση των επιπτώσεων, με οικονομικά αποδο-
τικό τρόπο στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ (βλ. 
τμήμα 2.2). Η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής 
σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να μειώσει την οικονο-
μικές ζημίες και το μέγεθος του πληθυσμού το οποίο 
εκτίθεται στον κίνδυνο των πλημμυρών κατά πάνω 
από 70 % έως το 2100. Άλλωστε, οι αντιπλημμυ-
ρικές ζώνες προσφέρουν πολλά πρόσθετα οφέλη, 
όπως: αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας των 
κοιτών πλημμυρών· αναβάθμιση των οικοσυστημά-
των μέσω της βελτίωσης της εξάλειψης θρεπτικών 
ουσιών, της διήθηση νερού και της αναπλήρωσης 
των υπόγειων υδάτων· παροχή ενδιαιτημάτων για 
γεννήτορες ιχθύες· και δημιουργία ευκαιριών ανα-
ψυχής και δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη φύση. 
Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, άλλες στρατηγι-
κές, εκτός από τη δημιουργία αντιπλημμυρικών ζω-
νών, ενδέχεται να είναι πιο ενδεδειγμένες.

2.2	Προστασία	των	ευρωπαϊκών	ακτών	
από	την	άνοδο	της	στάθμης	της	θάλασσας

Οι παράκτιες ζώνες είναι περιοχές υψηλού ενδιαφέρο-
ντος. Πάνω από 200 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ ζουν 
σε απόσταση 50 km από την ακτή, η οποία εκτείνεται 
από τον βορειοανατολικό Ατλαντικό και τη Βαλτική 
Θάλασσα έως τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα· 
καθώς και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ. 
Στοιχεία δείχνουν ότι η μετανάστευση προς παράκτιες 
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ζώνες συνεχίζεται. Τέτοιες ζώνες σε πολλές περιπτώ-
σεις είναι τόποι μεγάλων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
και υποστηρίζουν πολλά και διάφορα οικοσυστήματα 
με σημαντικά ενδιαιτήματα και πηγές τροφίμων. 

Οι παράκτιες ζώνες είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες στην 
κλιματική αλλαγή λόγω των συνδυαστικών αποτελε-
σμάτων της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και 
της αυξανόμενης συχνότητας και έντασης των καται-
γίδων, που έρχονται να προστεθούν σε ήδη σημα-
ντικές πιέσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Η μέση στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει κατά 13–
20 εκατοστά σε σχέση με την προβιομηχανική επο-
χή25 και με επιταχυνόμενο ρυθμό από τη δεκαετία του 
1990, ενώ η άνοδος από το 1950 και μετά εξηγείται 
από την υπερθέρμανση του πλανήτη26. Αυτό έχει ήδη 
συμβάλει σε διάβρωση των ακτών και κατέστησε 
τις ακτές της Ευρώπης πιο ευάλωτες σε κινδύνους. 
Η συνεχιζόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας 
λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη θα μπορούσε 
να επιφέρει απώλειες άνευ προηγουμένου εξαιτίας 
των παράκτιων πλημμυρών στην ΕΕ, αν δεν εφαρ-
μοστούν πρόσθετη προστασία και πρόσθετα μέτρα 
στις ακτές, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από πρόσφατη μελέτη27, η οποία 
αξιολογεί το κόστος και τα οφέλη της εφαρμογής πρό-
σθετης προστασίας μέσω βελτιώσεων σε αναχώμα-
τα. Οι μεγαλύτερες ζημιές προβλέπονται για τη Γαλλία, 
τη Δανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία 
(εικόνα 3.7 και χάρτης 3.6), παρότι για ορισμένα κρά-

25 Βλ. για παράδειγμα: Dangendorf et al. (2019). 

26 Fasullo και Nerem (2018). 

27 Vousdoukas et al. (2020).

τη μέλη οι ενδεχόμενες 
ζημιές είναι μεγαλύτερες 
ως προς το ΑΕγχΠ, όπως 
για την Κύπρο (5 %), την 
Ελλάδα (3 %) και τη Δανία 
(2 %). Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαία κατάλληλα μέτρα 
προσαρμογής, ώστε να 
περιοριστούν οι εν λόγω 
επιζήμιες επιπτώσεις. 

Σύμφωνα με επιχειρήματα 
μελετητών, η αύξηση του 
ύψους των αναχωμάτων 
στην ακτή της ΕΕ θα μπο-
ρούσε να μειώσει σημαντι-
κά τις ζημιές λόγω πλημμυ-
ρών. Το σχετικό κόστος και 
τα σχετικά οφέλη, ωστόσο, 
διαφέρουν αισθητά ανά 

παράκτιο τμήμα. Η παρουσία ανθρώπινων οικισμών 
καθιστά τις επενδύσεις σε αναχώματα ευεργετικές 
από οικονομική άποψη, συνήθως όταν η πυκνότητα 
του πληθυσμού υπερβαίνει τα 500 άτομα ανά τε-
τραγωνικό km. Στις αστικοποιημένες και τις σημαντικές 
οικονομικά περιοχές, τα οφέλη από την αύξηση του 
ύψους των αναχωμάτων συνήθως είναι πολλαπλάσιες 
φορές περισσότερα σε σχέση με το κόστος. Δυνάμει 
ενός σεναρίου υψηλών εκπομπών, αυτό θα μπορού-
σε να ισχύσει για περίπου το 23 % της ακτογραμμής 
της Ευρώπης. Για τις λοιπές, δεν είναι αναγκαία πρό-
σθετη προστασία κατά των παράκτιων πλημμυρών 
ή δεν είναι επωφελής από οικονομική άποψη. Αυτό 
συμβαίνει είτε επειδή τα φυσικά εμπόδια προσφέ-
ρουν επαρκή προστασία κατά της ανόδου της στάθ-
μης της θάλασσας είτε επειδή το κόστος της αύξησης 
του ύψους των αναχωμάτων είναι μεγαλύτερο από 
τα οφέλη, όπως σε σχεδόν όλες τις ακατοίκητες πε-
ριοχές ή κατά μήκος των ελικοειδών ακτογραμμών.

Η ανάλυση υποδεικνύει ότι η μέση αύξηση του ύψους 
των απαραίτητων παράκτιων μέτρων προστασίας, 
όπου είναι αναγκαία περαιτέρω προστασία, αφορά 
αύξηση κατά ένα μετρό, δυνάμει σεναρίου υψηλών 
εκπομπών. Στη Σλοβενία, τη Λετονία, την Πολωνία, 
τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες το εν λόγω ύψος 
είναι κατά πολύ περισσότερο, και στο Βέλγιο είναι 
πάνω από 2 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι, μεταξύ πολ-
λών τέτοιων περιοχών, η παράκτια ζώνη ίσως τε-
λικά αποσυνδεθεί από τις περιοχές της ενδοχώρας. 

Όταν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα οφέλη και 
το κόστος κατά μήκος των παράκτιων τμημάτων των 
περιφερειών NUTS 2, η υψηλότερη σχέση  ωφέλειας/
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Αναγωγές για το 2100 οι οποίες βασίζονται σε σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη υψηλών 
εκπομπών, το οποίο αποκαλείται «RCP8.5» και συχνά αναφέρεται ως «σενάριο διατήρηση της 
υφιστάμενης κατάστασης» (business as usual), το οποίο είναι και πιθανό να συμβεί αν δεν 
καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες για την περικοπή των εκπομπών ΑΘ. 
Πηγή: Vousdoukas et al. (2020).
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κόστους (BCR) καταγράφεται στα αστικά κέντρα 
(χάρτης 3.6). Η προσαρμογή συνεπάγεται μεγά-
λα καθαρά οικονομικά οφέλη στα Ιόνια Νησιά (τιμή 
BCR 30, δυνάμει σεναρίου υψηλών εκπομπών), στη 
País Vasco (27), στην Aquitaine (16), στην Calabria 
(11,3), στη Basse-Normandie (14), στην Pays de la 
Loire (13), στην Puglia (11) και στην Alentejo (11).

Αν παρουσιαστούν συγκεντρωτικά τα αποτελέ-
σματα των παράκτιων τμημάτων σε επίπεδο κρα-
τών μελών, τότε οι Κάτω Χώρες εμφανίζονται να 
έχουν την υψηλότερη τιμή BCR, δυνάμει σεναρίου 
υψηλών εκπομπών (18), και ακολουθεί η Ελλάδα 
(12), η Γαλλία και το Βέλγιο (11 για την κάθε χώρα). 
Αντίθετα, η τιμή της BCR είναι χαμηλή, μολονότι πα-
ραμένει πάνω από 1, στη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, 
τη Ρουμανία, την Κροατία και τη Μάλτα (από 3 και 
κάτω στην κάθε περίπτωση).

Οι επενδύσεις σε πράσινες υποδομές μπορούν επίσης 
να παρέχουν έναν αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης 
των μέτρων προστασίας των ακτών της ΕΕ κατά της 
ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Συγκεκριμένα, η 
προστασία και η αποκατάσταση παράκτιων οικοσυ-
στημάτων όπως λειμώνων θαλάσσιας βλάστησης και 
κοραλλιογενών υφάλων μπορούν να λειτουργήσουν 
ως ζώνες ασφαλείας κατά των συνεπειών καταιγί-
δων και να συμβάλλουν στη μείωση της παράκτιας 
διάβρωσης, ενώ επιφέρουν ταυτόχρονα οφέλη για τη 
βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους.

2.3		Επίσης,	κινδυνεύουν	και	οι	υποδομές

Η ΕΕ διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο μεταφορών 
με περίπου 5 εκατομμύρια km ασφαλτοστρωμέ-
νων δρόμων, 0,5 εκατομμύρια km σιδηροδρομικών 
γραμμών, πάνω από 2 400 αεροδρόμια και σχεδόν 
2 000 θαλάσσιους λιμένες, με συνολική εκτιμώμενη 
αξία γύρω στα 9 τρισεκατ. ευρώ. Αυτό το δίκτυο εί-
ναι ιδιαιτέρως ευάλωτο έναντι των κλιματικών κιν-
δύνων και, επομένως, έχει, γενικώς, δομηθεί για να 
αντέχει τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας, όπως αυτές 
αναφέρονται από ιστορικές παρατηρήσεις ή σύμ-
φωνα με περιφερειακά πρότυπα δόμησης. Ωστόσο, 
η άνοδος των μέσων θερμοκρασιών ή η μεγαλύτε-
ρη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, 
ως αποτέλεσμα των αυξημένων εκπομπών ΑΘ, εί-
ναι πιθανό να αυξήσουν τις οικονομικές απώλειες. 

Πρόσφατη μελέτη28 εκτιμά τις άμεσες συνέπειες των 
πλημμυρών και των καυσώνων (δύο από τους πλέ-
ον επιζήμιους σχετιζόμενους με το κλίμα κινδύνους, 
σύμφωνα με μια 20ετή επισκόπηση του Γραφείου των 

28 Feyen et al. (2020).

Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου κατα-
στροφών29) στο δίκτυο μεταφορών της ΕΕ, το οποίο 
καλύπτει τα οδικά, σιδηροδρομικά, εναέρια και θαλάσ-
σια μέσα μεταφοράς. Για κάθε κίνδυνο, οι συνέπειες 
εκτιμούνται ως η αλλαγή της αναμενόμενης ετήσιας 
ζημίας για υπερθέρμανση του πλανήτη σε επίπεδο 
1,5, 2, και 3 °C σε σχέση με την περίοδο 1981–2010.

Όπως είναι αναμενόμενο, ο κίνδυνος πλημμυρών 
συγκεντρώνεται σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύ-
ρες με υποδομές πολύ μεγάλης αξίας, όπως αυτο-
κινητόδρομους και ηλεκτροκινούμενες σιδηροδρομι-
κές γραμμές. Ένα 95 % των δυνητικών ζημιών από 
πλημμύρες προέρχεται από οδικές και σιδηροδρομι-
κές υποδομές, ενώ τα αεροδρόμια και οι θαλάσσιοι 
λιμένες αντιστοιχούν μόλις στο 4 %. Το εκτιμώμενο 
κόστος των πιθανών ζημιών σε σιδηροδρομικό δί-
κτυο είναι ιδιαιτέρως υψηλό, σχεδόν το διπλάσιο από 
ό,τι σε οδικό δίκτυο, αντικατοπτρίζοντας τα πολύ υψη-
λότερα κόστη ανακατασκευής και το ότι βρίσκεται το-
ποθετημένο σε εδάφη χαμηλότερου υψόμετρου. 

Σχεδόν όλες οι περιφέρειες της ΕΕ αναμένεται να 
παρουσιάζουν αυξανόμενες καταστροφές λόγω 
πλημμυρών στις υποδομές τους, ως αποτέλεσμα της 
κλιματικής αλλαγής, ιδίως εκείνες οι οποίες είναι επιρ-
ρεπείς σε πλημμύρες στη Βορειοδυτική και Ανατολική 
Ευρώπη, όπου οι καταστροφές θα μπορούσαν, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να υπερβαίνουν κατά έξι φο-
ρές τις τρέχουσες καταστροφές, αν η υπερθέρμανση 
του πλανήτη φτάσει στους 3 °C. Για τις περισσότερες 
νότιες περιφέρειες, οι καταστροφές από πλημμύρες 
σε υποδομές μεταφορών προβλέπεται να αυξηθούν 
δραματικά, αλλά θα μπορούσαν ακόμη και να είναι 
υπερδιπλάσιες από ό,τι σήμερα (χάρτης 3.7).

Το κόστος συντήρησης του οδικού δικτύου επίσης 
προβλέπεται να αυξηθεί σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ ως αποτέλεσμα συχνότερων περιόδων υπερβολι-
κής ζέστης. Τα πιο σοβαρά πληγέντα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις πρόσθετες δαπάνες είναι η Βουλγαρία, η 
Πολωνία, η Ελλάδα και η Ρουμανία. Οι μελλοντικοί κίν-
δυνοι μπορούν να αποσοβηθούν με την αναβάθμιση 
των δρόμων ή τη διενέργεια συχνότερης συντήρησης.

Οι περισσότερες από τις αυξημένες δαπάνες αφο-
ρούν τοπικές οδούς και αγροτικό οδικό δίκτυο, τα 
οποία τυγχάνουν διαχείρισης από τις τοπικές αρ-
χές. Δεδομένου ότι συνήθως αυτές διαθέτουν πε-
ριορισμένους προϋπολογισμούς για τη συντήρη-
ση οδικών δικτύων, τυχόν ζημίες λόγω κλιματικής 
αλλαγής θα μπορούσαν να αποδειχτούν ιδιαιτέρως 
προβληματικές για τις εν λόγω αρχές.

29 Pascaline και Rowena (2018). 
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Η κύρτωση των σιδηροδρομικών γραμμών ενδέχε-
ται επίσης να συμβαίνει συχνότερα λόγω της υπερ-
θέρμανσης του πλανήτη, αυξάνοντας έτσι το κόστος 
συντήρησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις (έως 10 % 
με την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 3 °C) 
προβλέπονται για περιφέρειες στη Γερμανία και τη 
νότια Ισπανία, επειδή οι ελεύθερες τάσεων θερμο-
κρασίες30 είναι πιθανό να υπερβαίνονται συχνότερα. 
Σημαντικές αυξήσεις είναι επίσης πιθανές σε περι-
φέρειες του Βελγίου, της Γαλλίας, της Σουηδίας, της 
Φινλανδίας, της Πολωνίας και της Τσεχίας. 

2.4	Ανόμοια	κατανεμημένες	επιπτώσεις	
φαινομένων	υπερβολικών	θερμοκρασιών

Φαινόμενα υπερβολικής ζέστης προβλέπεται να συμ-
βαίνουν συχνότερα και να καθίστανται πιο έντονα 
λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο αριθμός των ατό-
μων που εκτίθενται σε καύσωνες στην ΕΕ προβλέ-
πεται να αυξηθεί από 10 εκατομμύρια ετησίως (μέ-
σος όρος 1981–2010) σε σχεδόν 300 εκατομμύρια 
ετησίως, δυνάμει του σεναρίου των 3 °C παγκόσμιας 
μέσης υπερθέρμανσης, έως το τέλος του αιώνα31 
(χάρτης 3.8). Κατά συνέπεια, ο αριθμός των θανάτων 
από υπερβολική ζέστη θα μπορούσε να αυξηθεί σε 
σχεδόν 100 000 ετησίως, αν δεν ληφθούν μέτρα με-
τριασμού, αριθμός ο οποίος είναι κατά πολύ μεγαλύ-
τερος από τον τωρινό των 2 750 θανάτων ετησίως.

Η έκθεση του πληθυσμού στον κίνδυνο των υπερ-
βολικών θερμοκρασιών διαφέρει σημαντικά μεταξύ 
των κρατών μελών και περιφερειών της ΕΕ. Ο κίνδυ-
νος της έκθεση σε υπερβολική ζέστη αναμένεται να 
αυξηθεί στη νότια Ευρώπη, ενώ οι ηπιότεροι χειμώ-
νες θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά την έκθε-
ση στο υπερβολικό κρύο —σχεδόν κατά 10 φορές, αν 
η μέση υπερθέρμανση του πλανήτη φτάσει τους 3 °C 
έως το τέλος του αιώνα (χάρτης 3.9). Οι καύσωνες, 
η έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο και οι θάνατοι προ-
βλέπεται να αυξηθούν παντού στην Ευρώπη, αλλά η 

30 Η ελεύθερη τάσεων (ή ουδέτερη) θερμοκρασία είναι το σημείο στο 
οποίο η σιδηροτροχιά δεν βρίσκεται ούτε σε τάση ούτε σε συμπίε-
ση. Η ελεύθερη τάσεων θερμοκρασία συνήθως ορίζεται στους 5 °C, 
ή τόσο πάνω από το μέσο σημείο μεταξύ της χαμηλότερης και της 
υψηλότερης θερμοκρασίας στην οποία είναι πιθανό να φτάσει η σι-
δηροτροχιά. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες πρέπει να παρακολουθούν 
την ελεύθερη τάσεων θερμοκρασία των σιδηροτροχιών, ώστε να 
διαβλέπουν κινδύνους, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά τη συντήρηση 
και να μεριμνούν για την ασφάλεια και τις επιδόσεις λειτουργίας.

31 Η μελέτη PESETA IV σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερβολικής 
ζέστης και του υπερβολικού κρύου στους ανθρώπους περιλαμβάνει 
ποσοτική αξιολόγηση της ανθρώπινης έκθεσης σε αυτές τις υπερ-
βολές καθώς και της θνησιμότητας από τις ίδιες, στην Ευρώπη. 
Η μεθοδολογία ενσωματώνει εμπειρικά στοιχεία για τις ανθρώπι-
νες απώλειες από καταστροφές, προηγούμενες πληροφορίες για το 
κλίμα, δημογραφικά στοιχεία της Eurostat και κλιματικές και κοινω-
νικοοικονομικές αναγωγές υψηλής ανάλυσης.

Κύπρος, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ισπανία θα μπορού-
σαν να δουν αύξηση στη θνησιμότητα από καύσωνες 
κατά 40 φορές περισσότερο, αν δεν αναληφθούν 
δράσεις προσαρμογής και μετριασμού.

Για να περιοριστεί η έκθεση σε κίνδυνο καθώς και η 
αύξηση των θανάτων που συνδέονται με την υπερ-
βολική ζέστη, μπορεί να ληφθεί ευρύ φάσμα μέ-
τρων, μεταξύ των οποίων βελτιωμένος σχεδιασμός 
και μόνωση των κατοικιών, των σχολείων και των 
νοσοκομείων, εκπαίδευση ή συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης. Ο εν λόγω κίνδυνος πρέπει επίσης 
να λαμβάνεται υπόψη κατά τον πολεοδομικό σχεδια-
σμό, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο 
αστικής θερμικής νησίδας32. Υπό αυτήν την έννοια, 
οι αστικές πράσινες υποδομές μπορούν να παίξουν 
σημαντικό ρόλο, ιδίως αυξάνοντας την δενδροκά-
λυψη και τη φυτοκάλυψη, εγκαθιστώντας πράσινες 
ή ανακλαστικές στέγες ή χρησιμοποιώντας ψυχρά 
πεζοδρόμια (βλ. τμήμα 3.5).

3.		Βελτίωση	του	περιβάλλοντος	μας

Η ΕΕ αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις πε-
ριβαλλοντικής βιωσιμότητας, ειδικότερα λόγω της 
επιταχυνόμενης απώλειας της βιοποικιλότητας, της 
υποβάθμισης των υπηρεσιών οικοσυστήματος, της 
εξάντλησης σπάνιων πόρων και των διάφορων 
μορφών ρύπανσης, με τους συνδεόμενους κινδύ-
νους για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία. 

Όπως επισημαίνεται από σειρά πρόσφατων επιστη-
μονικών εκθέσεων33, οι τρέχουσες παραγωγικές και 
καταναλωτικές τάσεις είναι ουσιαστικά μη βιώσιμες. 

Η ΕΕ ξεκίνησε πολλές πρωτοβουλίες πολιτικής για 
την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, θεσπί-
ζοντας ευρύ φάσμα νομοθεσίας για την ελάττωση 
της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδά-
φους. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες απέδωσαν ουσι-
αστικά οφέλη τις τελευταίες δεκαετίες. Οι πολίτες 
της ΕΕ απολαμβάνουν την καλύτερη ποιότητα νερού 
στον κόσμο και πάνω από το 18 % της χερσαίας 
περιοχής της ΕΕ έχει χαρακτηριστεί ως προστατευ-
όμενη φύση. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

32 Οι αστικές θερμικές νησίδες είναι αστικοποιημένες περιοχές που 
βιώνουν υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι οι περιοχές οι οποί-
ες τις περιβάλλουν. Αυτό οφείλεται συχνά στο γεγονός ότι δομές 
όπως τα κτίρια, το οδικό δίκτυο και άλλες υποδομές απορροφούν 
και επανεκπέμπουν τη θερμότητα του ήλιου περισσότερο από ό,τι 
φυσικά τοπία όπως τα δάση και τα υδατικά συστήματα.

33 Διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλό-
τητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES) (2019)· Διεθνής 
Επιτροπή Φυσικών Πόρων(2019)· και Πρόγραμμα των Ηνωμένων 
Εθνών για το περιβάλλον (2019).
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Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε: την 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα 
το 2030, η οποία αναγνωρίζει την αποκατάσταση 
της φύσης ως βασικό παράγοντα συμβολής τόσο 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όσο και 
στην προσαρμογή σε αυτήν· τη στρατηγική «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο»34· το σχέδιο δράσης για μηδε-
νική ρύπανση35· τη δασική στρατηγική της ΕΕ36· και 
τη στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος37. Το 8ο σχέδιο 
δράσης για το περιβάλλον έχει σχεδιαστεί με σκοπό 
να στηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και τη μετάβαση προς μια οικονομία κλι-
ματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη χρήση των 
πόρων και αναπαραγωγική, ενώ παράλληλα βελτι-
ώνει την κατάσταση των οικοσυστημάτων. 

Αυτές οι πρωτοβουλίες της ΕΕ έθεσαν στόχους για 
την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσε-
ων μέσα από συντονισμένη δράση και συστηματικές 
λύσεις. Η υλοποίησή τους θα εξαρτηθεί σε πολύ με-
γάλο βαθμό από την πολιτική σε επίπεδο ΕΕ και σε 
εθνικό επίπεδο και τα χρηματοδοτικά μέσα.

34 Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» θέτει φιλόδοξους στό-
χους για το 2030, για: να μειωθεί η χρήση και ο κίνδυνος των 
χημικών φυτοφαρμάκων και η χρήση των πιο επικίνδυνων φυτο-
φαρμάκων κατά 50 %· να μειωθεί η απώλεια θρεπτικών συστατι-
κών κατά τουλάχιστον 50 %· να μειωθεί η χρήση λιπασμάτων κατά 
τουλάχιστον 20 %· να μειωθούν οι πωλήσεις αντιμικροβιακών 
φαρμάκων για ζώα εκμετάλλευσης και την υδατοκαλλιέργεια κατά 
50 %· και να φτάσει το 25 % της γεωργικής γης να είναι βιολογικής 
καλλιέργειας. Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και τα εθνικά στρατηγικά 
σχέδια της ΚΓΠ, τα οποία θα θεσπιστούν μέχρι το 2023, θα συμ-
βάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. 

35 Το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση έως το 2050 αποσκοπεί 
στο να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδά-
φους σε επίπεδα τα οποία δεν θα θεωρούνται πλέον επιβλαβή για 
την υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα. Περιλαμβάνει βασικούς 
στόχους έως το 2030: βελτίωση της ποιότητας του αέρα ώστε να 
μειωθεί ο αριθμός πρόωρων θανάτων οι οποίοι οφείλονται στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 55 %· βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων, μειώνοντας τα απόβλητα, τα πλαστικά απορρίμματα στη 
θάλασσα (κατά 50 %)· βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, μει-
ώνοντας τις απώλειες θρεπτικών ουσιών και τη χρήση χημικών 
φυτοφαρμάκων, κατά 50 %· μείωση του αριθμού οικοσυστημάτων 
όπου η ρύπανση του αέρα απειλεί τη βιοποικιλότητα, κατά 25 %· 
μείωση του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από χρόνια 
ενόχληση λόγω της ηχορύπανσης από τα μέσα μεταφοράς κατά 
30 %· και σημαντική μείωση της παραγωγής αποβλήτων καθώς και 
των υπολειμματικών δημοτικών απόβλητων, κατά 50 %. 

36 Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ έως το 2030 υποστηρίζει τους 
στόχους βιοποικιλότητας της ΕΕ καθώς και τον στόχο μείωσης των 
εκπομπών ΑΘ τουλάχιστον κατά 55 % έως το 2030, καθώς και την 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

37 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021ζ). Στόχος της στρατηγικής της ΕΕ για το 
έδαφος είναι να συμβάλλει στην επίτευξη της ουδετερότητας από 
πλευράς υποβάθμισης του εδάφους, έως το 2030. Η στρατηγική θα 
ασχοληθεί με προκλήσεις όπως τον προσδιορισμό των μολυσμένων 
περιοχών, την αποκατάσταση των αποσαθρωμένων εδαφών, τον 
καθορισμό των συνθηκών για την καλή οικολογική κατάστασή τους 
και τη βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας του εδάφους.

3.1	Περισσότερες	επενδύσεις	
είναι	αναγκαίες	για	τη	βελτίωση	
της	ποιότητας	των	υδάτων
Το νερό, ουσιαστικής σημασίας για την υγειά και την 
ευεξία των ανθρώπων, αποτελεί βασικό πόρο για 
τη γεωργία, ορισμένες βιομηχανίες, την παραγωγή 
ενέργειας και τις μεταφορές. Οι ελεύθερες επιφάνει-
ες νερού και οι υγροβιότοποι είναι επίσης αναγκαίοι 
για την παροχή πολλών υπηρεσιών οικοσυστήματος 
(π.χ. πλημμυρικές περιοχές) και απαραίτητοι για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς είναι ενδιαι-
τήματα για πολλά είδη. 

Η κατάσταση των υδατικών συστημάτων στην ΕΕ 
προκαλεί ανησυχία. Μόλις το 40 % αυτών βρί-
σκονται σε καλή οικολογική κατάσταση, και πολλοί 
υγροβιότοποι είναι σε κακή κατάσταση38. Μολονότι 
πολλές πηγές ρύπανσης έχουν μειωθεί κατά τη δι-
άρκεια της περασμένης δεκαετίας, η πίεση από τις 
θρεπτικές ουσίες39, τις επικίνδυνες ουσίες και την 
υπεράντληση νερού παραμένει υψηλή. Αυτό σημαί-
νει ότι ο στόχος, ο οποίος καθορίστηκε στην οδηγία 
του 2000 για ένα πλαίσιο για τα ύδατα, όσον αφο-
ρά την επίτευξη μιας καλής, ποιοτικά και ποσοτικά, 
κατάστασης για όλα τα υδατικά συστήματα έως το 
2015, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα.

Οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν καλές 
υπηρεσίες υδάτων (όπως παροχή πόσιμου νερού και 
συλλογή και επεξεργασία λυμάτων), αλλά η πρόσβαση 
στις εν λόγω υπηρεσίες εξακολουθεί να έχει μείνει 
πίσω σε κάποιες περιφέρειες, ειδικότερα στις αγροτικές 
περιοχές και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. 

Η οδηγία του 199140 για την επεξεργασία των αστι-
κών λυμάτων διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μεί-
ωση της ρύπανσης των υδάτων στην ΕΕ, καθώς 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να 
επεξεργάζονται τα αστικά λύματα. Στόχος της είναι 
όλα τα λύματα να συλλέγονται και να υπόκεινται σε 
σωστή επεξεργασία. Η εφαρμογή της οδηγίας απαι-
τεί σημαντικές επενδύσεις για νέες υποδομές, αλλά, 
επίσης, και για τη συντήρηση και επέκταση των υφι-
στάμενων εγκαταστάσεων. 

Οι μεγάλες επενδύσεις που έγιναν για τη βελτίωση 
της επεξεργασίας αστικών λυμάτων βοήθησαν στη 

38 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, (2019). 

39 Η ρύπανση από θρεπτικές ουσίες προξενείται από υπερβολικό άζω-
το και φώσφορο στον αέρα και τα ύδατα. Το άζωτο και ο φώσφο-
ρος είναι θρεπτικές ουσίες οι οποίες αποτελούν φυσικά μέρη των 
υδατικών οικοσυστημάτων.

40 Ευρωπαϊκή Ένωση (1991).
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μείωση των συγκεντρώσεων οργανικής ύλης και 
θρεπτικών ουσιών στα επιφανειακά ύδατα. Το 2018, 
πάνω από το 98 % των αστικών λυμάτων συλλέ-
γονταν41, μολονότι υπάρχει ακόμη ένας αριθμός 
πληθυσμιακών συγκεντρώσεων, όπου οι υποδομές 
πρέπει να κατασκευαστούν ή να βελτιωθούν. Μόνο 
γύρω στο 89 % των λυμάτων συλλέχθηκαν στην 
Κροατία και 85 % στην Κύπρο, ενώ στη Ρουμανία το 
ποσοστό ήταν κάτω από 80 %, με μόλις το 57 % να 
συλλέγεται στη Sud-Muntenia.

Σημαντική προσπάθεια απαιτείται ακόμη όσον αφο-
ρά την επεξεργασία42. Στην ΕΕ, περίπου το 7 % των 
αστικών λυμάτων δεν κατάφερε να πληροί τα πρό-
τυπα της δευτεροβάθμιας (βιολογικής) επεξεργασίας 
λυμάτων, το 2018, ενώ πάνω από το 16 % δεν πλη-
ρούσε πιο αυστηρά πρότυπα (απομάκρυνση φωσφό-
ρου και αζώτου). Σχεδόν 79 % των περιφερειών της 
ΕΕ υποβάλλουν τουλάχιστον το 90 % των αστικών 
λυμάτων τους σε δευτεροβάθμια επεξεργασία, όμως 
το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 57 % όταν πρό-
κειται για αυστηρότερη επεξεργασία. Λιγότερο από το 
39 % των αστικών λυμάτων υπόκειται σε τριτοβάθ-
μια επεξεργασία στις κροατικές περιφέρειες, ορισμέ-

41 Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία δεν αντιστοιχούν συστηματικά στους 
στόχους που έχουν καθοριστεί βάσει της οδηγίας, καθώς σε ορι-
σμένα κράτη μέλη δεν απαιτείται από όλες τις πληθυσμιακές συγκε-
ντρώσεις να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας, εξαιτίας 
των μεταβατικών περιόδων. 

42 Ο βαθμός επεξεργασίας καθορίζει εν μέρει την επίδραση των 
λυμάτων επί των υδατικών οικοσυστημάτων. Στην πρωτοβάθμια 
(μηχανική) επεξεργασία απομακρύνεται μέρος των αιωρουμένων 
στερεών υλών, ενώ στη δευτεροβάθμια (βιολογική) επεξεργα-
σία αξιοποιούνται αερόβιοι ή αναερόβιοι μικροοργανισμοί για την 
αποσύνθεση της περισσότερης οργανικής ύλης και τη συγκράτηση 
ορισμένων από τις θρεπτικές ύλες. Στην τριτοβάθμια (προηγμένη) 
επεξεργασία γίνεται πιο πλήρης απομάκρυνση της οργανικής ύλης.

νες περιφέρειες της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της 
Ισπανίας και σε κάποιες γαλλικές και πορτογαλικές 
εξόχως απόκεντρες περιοχές. (χάρτης 3.10).

3.2	Η	παραγωγή	αποβλήτων	εξακολουθεί	
να	βρίσκεται	σε	υψηλά	επίπεδα,	
ωστόσο	ανακτούνται	περισσότερα	πια

Η οδηγία του 2008 σχετικά με ένα πλαίσιο για τα από-
βλητα συνιστά το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την επε-
ξεργασία και τη διαχείριση των αποβλήτων. Αποσκοπεί 
στην προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλει στη 
μετάβαση της ΕΕ σε μια κυκλική οικονομία. Η οδηγία 
θέτει στόχους για τη βελτίωση της διαχείρισης των 
αποβλήτων, την τόνωση της καινοτομίας όσον αφορά 
την ανακύκλωση και για τον περιορισμό της υγει-
ονομικής ταφής. Το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε επίσης το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλι-
κή οικονομία (CEAP) ως ένα από τα δομικά στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με στόχο να 
μειωθεί η πίεση στους φυσικούς πόρους και να δημι-
ουργηθούν βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 

Το 2018 πάνω από 2,3 δισεκατ. τόνοι αποβλήτων 
παρήχθησαν στην ΕΕ (δηλ. γύρω στους 5,2 τόνοι 
ανά άτομο). Η δημιουργία αποβλήτων ακολουθεί εκ 
του σύνεγγυς τον επιχειρηματικό κύκλο (εικόνα 3.8). 
Σημείωσε πτώση το 2008, όταν ξέσπασε η χρηματο-
πιστωτική και οικονομική κρίση, αλλά αυξήθηκε με την 
ανάκαμψη σε επίπεδα υψηλότερα από πριν. Η συμπε-
ριφορά όσον αφορά τη δημιουργία αποβλήτων δεν 
φαίνεται να αλλάζει πολύ με το πέρασμα του χρόνου. 

Ο τομέας των κατασκευών αποτελεί την κύρια πηγή 
από την οποία παράγονται απόβλητα στην ΕΕ (καθώς 
ευθύνονταν για το 36 % των συνολικών αποβλήτων 
το 2018), ενώ ακολουθούν οι εξορυκτικές βιομηχα-
νίες (26 %), η μεταποίηση (11 %), οι υπηρεσίες απο-
βλήτων και ύδατος (10 %), τα νοικοκυριά (8 %), άλλες 
υπηρεσίες και η ενέργεια (4 % το καθένα). Τα περισ-
σότερα απόβλητα που δημιουργούνται από τον τομέα 
των κατασκευών και τις εξορυκτικές βιομηχανίες τα-
ξινομούνται ως μείζονα ορυκτά απόβλητα, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν περίπου 65 % του συνόλου των 
αποβλήτων που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ το 2018.

Η κατά κεφαλήν δημιουργία αποβλήτων είναι πολύ 
υψηλότερη σε ορισμένα κράτη μελή σε σύγκριση με 
άλλα (εικόνα 3.9). Στη Φινλανδία, ο αριθμός ήταν πε-
ρίπου 23 τόνοι το 2018, έναντι ενός μόλις τόνου στη 
Λετονία. Σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη με υψη-
λά ποσοστά κατά κεφαλήν αποβλήτων έχουν επίσης 
μεγάλα ποσοστά εξορυκτικών βιομηχανιών, όπως η 
Ρουμανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Βουλγαρία 
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και/ή δραστηριοτήτων κατασκευής και κατεδάφισης, 
όπως το Λουξεμβούργο. Για παράδειγμα, περίπου 
30 % των αποβλήτων που δημιουργούνται προέρχο-
νται από εξορυκτικές βιομηχανίες στην Εσθονία43 ενώ 
ο εν λόγω τομέας αντιπροσωπεύει μόλις το 0,1 των 
αποβλήτων που δημιουργούνται στη Λετονία. 

Η διαχείριση αποβλήτων βελτιώνεται με βραδύ 
ρυθμό στην ΕΕ. Το ποσοστό των ανακτημένων απο-
βλήτων (δηλ. ανακυκλωμένων ή αποτεφρωμένων 

43 Η μεγάλη ποσότητα αποβλήτων, αν αφαιρέσουμε τα μείζονα ορυ-
κτά απόβλητα που δημιουργούνται στην Εσθονία, προέρχεται από 
την παραγωγή ενέργειας από σχιστολιθικό πετρέλαιο.

με ανάκτηση της ενέργειας) αυξήθηκε από 46 % το 
2004 σε 54 % το 2018). Η ποσότητα αποβλήτων 
που τίθενται προς διάθεση (που ως επί των πλεί-
στων καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, 
ήτοι το 39 % του συνόλου, το 2018) κατέγραψε 
πτώση από τα 1 027 εκατομμύρια τόνους, το 2004 
έως τα 984 εκατομμύρια τόνους το 2018, μια μείω-
ση της τάξης του 4 %. 

Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
απολλύουν μια σημαντική ποσότητα «δευτεροβάθ-
μιων πρώτων υλών», όπως ενέργεια, μέταλλα, 
ξύλο, γυαλί, χαρτί και πλαστικά, τα οποία θα μπο-
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ρούσαν, ενδεχομένως, να ανακτήσουν από τα από-
βλητα. Παρότι το ποσοστό των ανακτημένων απο-
βλήτων στα περισσότερα κράτη μέλη, από το 2010 
έως το 2018, αυξήθηκε, σημείωσε πτώση στην 
Κύπρο, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες, 
τη Ρουμανία και την Ισπανία. Το 2018, το ποσοστό 
ήταν κάτω από 25 % στη Σουηδία, τη Φινλανδία, 
την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία (στην 
οποία ήταν μόνο 3 %), ενώ ξεπέρασε το 90 % στη 
Δανία και τη Σλοβενία (εικόνα 3.10). 

Το ποσοστό ανακυκλωμένων αποβλήτων αυξήθηκε 
ελαφρά στην EU-27, από 37 % του συνόλου των 
αποβλήτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία το 
2010 σε 38 % το 2018. Η ανακύκλωση είναι μακράν 
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επεξεργασίας στην 
Ιταλία και το Βέλγιο, όπου ανέρχεται, αντίστοιχα, στο 
79 % και στο 77 % των επεξεργασμένων αποβλή-
των. Η ανακύκλωση υπερβαίνει το 50 % σε μόνο 
οκτώ κράτη μέλη, και καταγράφει πολύ μικρότερα 
ποσοστά σε άλλα, για παράδειγμα, στη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία, όπου μόνο το 3 % των αποβλήτων 
υποβάλλεται σε επεξεργασία ανακύκλωσης. 

Η επαναχρησιμοποίηση, η πρόληψη και η ανακύ-
κλωση είναι καίρια στοιχεία για την ανάπτυξη μιας 
κυκλικής οικονομίας. Είναι, επίσης, ουσιαστικής ση-
μασίας για τη μείωση των υγειονομικών κινδύνων 
και για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλο-
ντος. Βοηθούν στον περιορισμό των εκπομπών ΑΘ 
(άμεσα, μέσα από τη μείωση των εκπομπών στους 
χώρους υγειονομικής ταφής και, έμμεσα, μέσα από 
την ανακύκλωση υλικών, τα οποία αλλιώς θα έπρεπε 
να εξορυχθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία).  

Στα κράτη μέλη όπου το 
ποσοστό των ανακτη-
μένων αποβλήτων είναι 
μικρό, υπάρχει σοβαρή 
ανάγκη να βελτιωθεί η 
διαχείριση αποβλήτων, 
να τονωθεί η καινοτομία 
στην ανακύκλωση, να πε-
ριοριστεί η χρήση χώρων 
υγειονομικής ταφής και 
να προβλεφθούν κίνητρα 
ώστε να αλλάξει η συμπε-
ριφορά των καταναλωτών. 

3.3	Η	ποιότητα	
του	αέρα	έχει	
βελτιωθεί,	αλλά	
πρέπει	να	γίνουν	
ακόμα	περισσότερα

Ο καθαρός αέρας αποτελεί κρίσιμο φυσικό πόρο για 
τους ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα. Οι περισσότε-
ροι ρύποι εκπέμπονται από ευρύ φάσμα ανθρώπι-
νων δραστηριοτήτων, και έρχονται να προστεθούν σε 
κάποιες φυσικές πηγές, όπως τις εκρήξεις ηφαιστείων 
ή τη σκόνη από την αιολική διάβρωση. Η ΕΕ εφάρμοσε 
σειρά πολιτικών και νομοθετικών πράξεων, όπως την 
οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, του 
200844 και την οδηγία σχετικά με τις δεσμεύσεις μεί-
ωσης των εθνικών εκπομπών, του 201645, οι οποίες 
συμβάλλουν να βελτιώνεται σταθερά η ποιότητα του 
αέρα. Εντούτοις, εστίες έντονης ρύπανσης παραμέ-
νουν, γεγονός που απαιτεί να καταβληθούν προσπά-
θειες σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Οι εκπομπές των περισσότερων βασικών ρύπων κα-
τέγραψαν πτώση στην ΕΕ από το 2000 έως το 2017, 
ενώ το ΑΕγχΠ αυξάνονταν (εικόνα 3.11). Η ατμο-
σφαιρική ρύπανση φαίνεται τώρα να συμβαδίζει με 
την οικονομική δραστηριότητα, αντικατοπτρίζοντας 
τις αλλαγές τόσο στην τεχνολογία (π.χ. καθαρότερες 
μεταφορές) όσο και στη συμπεριφορά (π.χ. αυξημέ-
νη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). 

Η μείωση στις εκπομπές επέφερε γενική βελτίωση 
της ποιότητας του αέρα. Το 2019, η ΕΕ συμμορφώ-
θηκε με τα ανώτατα όρια που είχαν τεθεί δυνάμει 
της οδηγίας του 2001 για τις συνολικές εκπομπές 
τεσσάρων βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων: μονο-

44 Ευρωπαϊκή Ένωση (2008) Η οδηγία θεσπίζει πρότυπα για σειρά 
ρύπων, συμπεριλαμβανομένων του όζοντος (03), των λεπτών σω-
ματιδίων (ΑΣ2,5 και ΑΣ10) και του διοξειδίου του αζώτου (NO2).

45 Ευρωπαϊκή Ένωση (2016). Η οδηγία θεσπίζει εθνικές δεσμεύσεις μεί-
ωσης εκπομπών για τα έτη 2020–2029 και από το 2030 και μετά.
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ξείδιο του αζώτου (NOx), πτητικές οργανικές ενώσεις 
πλην μεθανίου (ΠΟΕΜΠ), διοξείδιο του θείου (SO2) 
και αμμωνία (NH3)

46. Μόνο τέσσερα κράτη μέλη ξε-
πέρασαν τα ανώτατα εθνικά όρια εκπομπών για την 
NH3 (Κροατία, Τσεχία, Ιρλανδία και Ισπανία)47.

Ωστόσο, σημαντικές προσπάθειες πρέπει να κατα-
βληθούν ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις μείωσης 
έως το 2030, ενώ 11 κράτη μέλη καταγράφουν 
30 % πάνω από τον στόχο τους για το NOx και 
10 έχουν εκπομπές ΑΣ2,5 οι οποίες πρέπει να υποδι-
πλασιαστούν (πίνακας 3.2). 

46 Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2016/2284/ΕΕ, τα ανώτατα 
όρια εκπομπών για το 2010 (τα οποία είχαν καθοριστεί με οδηγία 
του 2001) παραμένουν σε ισχύ έως το τέλος του 2019.

47 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, (2021β).

Ο πίνακας 3.2 δείχνει πόσες εκπομπές πρέπει να πε-
ρικοπούν ακόμη ώστε να επιτευχθούν τα ανώτατα 
όρια για το 2030. Οι θετικοί αριθμοί (σε κόκκινο) 
σημαίνουν ότι περαιτέρω μειώσεις είναι αναγκαίες. 
Οι αρνητικοί αριθμοί (σε πράσινο) σημαίνουν ότι οι 
εκπομπές είναι κάτω από το ανώτατο όριο. Η απαι-
τούμενη μείωση εκπομπών υπολογίζεται ως την 
ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στις καταγεγραμμένες 
εκπομπές του 2019 και τις δεσμεύσεις μείωσης των 
εκπομπών για την εποχή από το 2030 και μετά. 

Μολονότι σε επίπεδο ΕΕ οι εκπομπές ατμοσφαιρι-
κών ρύπων έχουν μειωθεί, υφίστανται μεγάλες 
περιφερειακές διαφορές όσον αφορά την ποιότητα 
του αέρα (χάρτης 3.11 και χάρτης 3.12).

Πίνακας	3.2	Απόσταση	από	τους	στόχους	για	το	2030

NH3

Ουγγαρία
Ρουµανία
Τσεχία
Κύπρος
Σλοβενία
Γερµανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ισπανία
Λιθουανία
Ιρλανδία
Κροατία
Ιταλία
Γαλλία
Βουλγαρία
∆ανία
Ελλάδα
Σλοβακία
Αυστρία
Λετονία
Λουξεµβούργο
Κάτω Χώρες
Φινλανδία
Σουηδία
Εσθονία
Βέλγιο
Μάλτα

Αριθµός κρατών µελών 
Κάτω από τον στόχο
Περισσότερο από 30 % πάνω από τον στόχο

ΠΟΕΠΜ NOx ΑΣ2,5 SO2% των επιπέδων του 2019

Ο πίνακας δείχνει πόσες εκποµπές πρέπει να περικοπούν ακόµη ώστε να επιτευχθούν τα ανώτατα όρια για το 2030. Οι θετικοί αριθµοί (σε 
κόκκινο) σηµαίνουν ότι περαιτέρω µειώσεις είναι αναγκαίες. Οι αρνητικοί αριθµοί (σε πράσινο) σηµαίνουν ότι οι εκποµπές είναι κάτω από 
το ανώτατο όριο. Η απαιτούµενη µείωση εκποµπών υπολογίζεται ως ποσοστιαία διαφορά ανάµεσα στις καταγεγραµµένες εκποµπές του 
2019 και τις δεσµεύσεις µείωσης των εκποµπών από το 2030 και µετά.
Πηγή: ΕΟΠ.
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Μεγάλες συγκεντρώσεις σωματιδίων της ατμό-
σφαιρας προκαλούνται από εκπομπές των μηχανών 
ντίζελ ή από την εξόρυξη άνθρακα, τη γεωργία και 
άλλες βαριές βιομηχανίες. Επηρεάζεται επίσης από 
ατμοσφαιρικές συνθήκες, καθώς τα επίπεδα της 
ρύπανσης αυξάνονται σε καιρούς ηλιοφάνειας και 
υψηλών θερμοκρασιών. Σε ορισμένα μέρη, η καύση 
ξύλων, κάρβουνων και άλλων στερεών καυσίμων 
σε οικιακές θερμάστρες, ιδίως κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα, οδηγεί επίσης σε υψηλές τοπικές εκπομπές 
λεπτών σωματιδίων (συγκεκριμένα ΑΣ2,5)

48. Ομοίως, 
υψηλές συγκεντρώσεις λεπτών σωματιδίων παρα-
τηρούνται ως επί το πλείστον στην Ανατολική και 
Νότια Ευρώπη και σε τμήματα βιομηχανικών και 
πυκνοκατοικημένων περιφερειών της Ιταλίας, της 
Γερμανίας, του Βελγίου και της Γαλλίας.

Η σημαντικότερη πηγή NO2 είναι η καύση ορυκτών 
καυσίμων σε μηχανές εσωτερικής καύσης, αλλά 
και στη θέρμανση και τους ηλεκτροπαραγωγικούς 
σταθμούς. Οι εκπομπές NO2, επομένως, προέρχο-
νται, κυρίως, από μηχανοκίνητα οχήματα, παρότι 
επίσης και από διεργασίες άλλες εκτός της καύσης, 
όπως η συγκόλληση, η παραγωγή νιτρικού οξέος και 
η χρήση εκρηκτικών. Επιπλέον, σε δρόμους «τύπου 
φαραγγιού», όπου οι δρόμοι περιτριγυρίζονται από 
ψηλά κτίρια και υπάρχει μεγάλος όγκος κυκλοφορί-
ας, οι εκπομπές Noxx μπορεί να είναι πολύ υψηλές 
και να οδηγήσουν σε υπερβάσεις των προτύπων 
ποιότητας αέρα για το NO2. 

Το 2018, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις NO2 διαπι-
στώθηκαν στις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, τη δυτική 
Γερμανία και τη βόρεια Ιταλία (χάρτης 3.13). Υψηλές 
συγκεντρώσεις διαπιστώθηκαν, επίσης, σε πολλές 
ανατολικές και νότιες περιφέρειες, καθώς επίσης και 
σε κεντρικές περιφέρειες της ΕΕ με υψηλή πληθυ-
σμιακή πυκνότητα και συγκέντρωση βιομηχανίας και 
δικτύων μεταφορών. 

Το O3 δημιουργείται από τη χημική αντίδραση μετα-
ξύ του NOx και πτητικών οργανικών ενώσεων, όταν 
υπάρχει ηλιοφάνεια. Συνεπώς, το O3 είναι πιθανό-
τερο να ανέλθει σε ανθυγιεινά επίπεδα σε ζεστά, 
ηλιόλουστα αστικά περιβάλλοντα. Υψηλές συγκε-
ντρώσεις σημειώνονται κυρίως στη νότια Ιταλία, 
τη νότια και ανατολική Γαλλία και την Ισπανία· αλλά 

48 Εκτιμάται ότι η καύση στερεών καυσίμων σε νοικοκυριά ευθύνε-
ται για κάτω από το 3 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 
στην ΕΕ, αλλά για πάνω από το 45 % των εκπομπών πρωτογενών 
ΑΣ2.5, δηλ. τριπλάσιες εκπομπές από αυτές των οδικών μεταφορών 
(Amann et al., 2018).

επίσης στη νότια Γερμανία, την Τσεχία και μέρος της 
Αυστρίας (χάρτης 3.14)49. 

Η έκθεση σε ρύπους είναι ιδιαιτέρως υψηλή στις αστι-
κές περιοχές, όπου ζει ο περισσότερος πληθυσμός της 
ΕΕ. Από το 2000, το ποσοστό των πολιτών που ζουν 
σε πόλεις και εκτίθενται σε επίπεδα ρύπων πάνω από 
τα πρότυπα της ΕΕ, τα οποία έχουν καθοριστεί για να 
προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία, έχει σημειώσει 
πτώση50. Εντούτοις, η κακή ποιότητα αέρα παραμένει 
ένα ζήτημα, και δυνητικά επιβλαβή επίπεδα εξακο-
λουθούν να καταγράφονται σε πολλές περιοχές.

Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για ορισμένους ρύπους, όπως 
τα ΑΣ10 και το O3, με, αντίστοιχα, 10 % και 21 % 
των αστικών πληθυσμών της ΕΕ να εξακολουθεί να 
εκτίθεται σε επίπεδα υψηλότερα από τις οριακές τι-
μές της ΕΕ το 2019. Η έκθεση σε άλλους ρύπους 
είναι λιγότερο σοβαρή, όμως, παρόλα αυτά, 3 % του 
αστικού πληθυσμού ζούσε σε ζώνες οι οποίες υπε-
ρέβαιναν τις οριακές τιμές της ΕΕ για το NO2, και 
1 % για τα ΑΣ2,5. Για το SO2, το ποσοστό έκθεσης σε 
επίπεδα πάνω από την οριακή τιμή σημείωσε πτώση 
σε κάτω από 0,1 %, τα τελευταία 10 χρόνια.

Η έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προ-
καλέσει ευρύ φάσμα ασθενειών (καρδιοαγγειακά 
προβλήματα, αναπνευστικές λοιμώξεις, επιδείνωση 
του άσθματος ή καρκίνο). Εκτιμάται ότι η έκθεση σε 
ΑΣ2,5 ευθύνεται για περίπου 400 000 πρόωρους θανά-
τους στην ΕΕ ετησίως, ενώ το 2017, η έκθεση σε NO2 
και O3 ευθύνονταν για περίπου 70 000 και 15 000 
πρόωρους θανάτους, αντίστοιχα51. Όσοι ζουν στην 
Ανατολική Ευρώπη είναι αυτοί που διατρέχουν κυρίως 
κίνδυνο, καθώς οι αναλογίες των πρόωρων θανάτων 
διαμορφώνονται σε 174 ανά 100 000 κατοίκους 
στη Βουλγαρία και σε 133 στην Ουγγαρία, μακράν 
περισσότεροι από 79 που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. 

Οι περιοχές με τις σοβαρότερες επιπτώσεις στην 
υγεία από την έκθεση σε ΑΣ2,5, σε όρους ετών απο-
λεσθείσας ζωής, είναι οι περιοχές με τις υψηλότε-
ρες συγκεντρώσεις, οι οποίες επίσης συνήθως είναι 
και περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (χάρ-
της 3.15). Επομένως, υφίσταται ισχυρός δεσμός 

49 Οι συγκεντρώσεις O₃ μπορεί να είναι πολύ πτητικές, καθώς εξαρ-
τώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις μετεωρολογικές συνθήκες. 
Επομένως, είναι πιο σκόπιμο να υποβάλλεται ένας μέσος όρος ανά 
τριετία, χρονική περίοδος που θεσπίστηκε και με την οδηγία του 
2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, προκειμένου να 
καθοριστεί ο στόχος για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

50 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, (2021γ).

51 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, (2019). 
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 μεταξύ χαμηλών επιπέδων εισοδημάτων και έκθε-
σης στην ατμοσφαιρική ρύπανση. 

3.4	Αυξάνεται	διαρκώς	η	δόμηση	
στις	αγροτικές	περιοχές

Κάλυψη	γης

Η σωστή διαχείριση των γαιών είναι ουσιαστικής 
σημασίας για τη διατήρηση των βασικών παραγω-
γικών πόρων και των υπηρεσιών οικοσυστήματος. 
Οι παραγωγικές γαίες και το γόνιμο έδαφος είναι 
αναγκαία προκειμένου να παρέχεται τροφή, να δι-
ευκολύνεται ο κύκλος των θρεπτικών ουσιών, να 
προστατεύεται η βιοποικιλότητα, να ρυθμίζεται η δι-
αδρομή των υδάτων, να καθαρίζονται τα ύδατα, και 
να μετριάζεται η κλιματική αλλαγή. 

Οι τρέχουσες πρακτικές χρήσης και διαχείρισης της 
γης επηρεάζουν την κατάσταση της γης και των 
εδαφών, και, συχνά, έχουν ως αποτέλεσμα απώ-
λεια παραγωγικών γαιών. Οι πρακτικές μη βιώσιμης 
γεωργίας και δασοκομίας, η κατασκευή κτιρίων και 
υποδομών και η κλιματική αλλαγή αποτελούν τους 
βασικούς λόγους υποβάθμισης της γης. 

Στεγανοποίηση	

Η σφράγιση του εδάφους, ή στεγανοποίηση, προκα-
λεί βαθιά ανησυχία, λόγω της απώλειας πολλών από 
τις λειτουργίες που προσφέρει το έδαφος. Η αύξηση 
της στεγανοποίησης του εδάφους οφείλεται σε νέα 

δόμηση, η οποία καλύπτει εδάφη με στεγανά τεχνη-
τά υλικά, όπως με άσφαλτο και σκυρόδεμα.

Ο βαθμός στεγανοποίησης διαφέρει σημαντικά ανά 
την ΕΕ. Ο βαθμός στεγανοποίησης συνδέεται πολύ 
στενά με την πυκνότητα του πληθυσμού, αλλά η 
στεγανοποίηση ανά κάτοικο υποδεικνύει ότι υπάρ-
χουν μεγάλες διακυμάνσεις στη χρήση της γης ανά-
μεσα σε διαφορετικά είδη περιφερειών. 

Το μεγαλύτερο μέρος των σφραγισμένων εδαφών 
περιλαμβάνει δομημένες εδαφικές εκτάσεις και υπο-
δομές μεταφορών. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, όπως 
δείχνει και ο βασικός χάρτης LUISA (LBM)52, οι εδα-
φικές εκτάσεις που ταξινομούνται ως δομημένες πε-
ριοχές και υποδομές μεταφορών ανά κάτοικο είναι 
τέσσερις φορές μεγαλύτερες στις αγροτικές περιο-
χές από ό,τι στις πόλεις (εικόνα 3.12). Οι  δομημένες 

52 Ο LBM είναι μια βελτιωμένη εκδοχή του χάρτη του έργου land cover 
του προγράμματος CORINE (CLC), ο οποίος αποτελείται από σειρά δι-
αδικασιών συνεκτίμησης γεωγραφικών δεδομένων, με τις οποίες εν-
σωματώνονται πάρα πολύ λεπτομερείς πληροφορίες για τη χρήση γης 
από αξιόπιστες βάσεις δεδομένων, με σημείο αφετηρίας το CLC. Ο LBM 
διαθέτει χωρική ανάλυση ενός εκταρίου για τις δομημένες περιοχές 
και πέντε εκταρίων για αδόμητες περιοχές. Ωστόσο, ο LBM εξακολου-
θεί να βασίζεται στην ταξινόμηση σχετικά μεγάλων περιοχών και, ως 
εκ τούτου, δεν προσφέρει συνεχόμενες μετρήσεις για τη χρήση γης. 
Επίσης, μολονότι οι ίδιες πηγές δεδομένων είχαν χρησιμοποιηθεί για 
την εκπόνηση χαρτών τόσο για το 2012 όσο και για το 2018, ενδέ-
χεται τα εισερχόμενα δεδομένα να μην είναι πάντα συγκρίσιμα. Αυτό 
ισχύει, ειδικότερα, για την εκτίμηση των μεταβολών του αστικού ιστού 
ανά γεωγραφικές μονάδες, όπως ανά δήμους ή περιφέρειες NUTS. 
Ωστόσο, ο αντίκτυπος των διαφορών των εισερχόμενων δεδομένων 
είναι περιορισμένος, επειδή ο LBM χρησιμοποιεί μια σταθερή προσέγ-
γιση, η οποία λαμβάνει υπόψη πληθώρα πηγών πληροφοριών και τα-
ξινομεί περιοχές ανά ευρείες κατηγορίες στεγανοποίησης.
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εδαφικές εκτάσεις και οι υποδομές μεταφορών στις 
αγροτικές περιοχές είναι σχετικά περιορισμένες στη 
Μάλτα, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβακία, το 
Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία, την Πολωνία και τη 
Ρουμανία, όπου είναι κάτω από 1 000 τετραγω-
νικά χιλιόμετρα ανά κάτοικο, σε σύγκριση με την 
Κύπρο ή τη Φινλανδία όπου ανέρχονται στα 1 845 
και τα 2 435 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αντίστοιχα. 

Από το 2012 έως το 2018, οι εδαφικές εκτάσεις που 
ταξινομούνταν ως δομημένες εκτάσεις και υποδο-
μές μεταφορών στις πόλεις της ΕΕ παρέμειναν ίδιες, 
ενώ αυξήθηκαν σημαντικά στις αγροτικές περιοχές. 
Σε αυτό το σημείο, η κατά κεφαλήν αύξηση ήταν 
υψηλότερη από ό,τι στις πόλεις σε σχεδόν όλα τα 
κράτη μέλη (εικόνα 3.13). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις 
σημειώθηκαν στη Φινλανδία και τη Λιθουανία, όπου 
ανήλθαν σε πάνω από 40 τετραγωνικά μέτρα ετησί-
ως, κατά μέσο όρο. Με το παραπάνω υποστηρίζεται 
ότι η πληθυσμιακή αύξηση στις πόλεις θα επηρεά-
σει λιγότερο το μέγεθος των δομημένων εδαφικών 
εκτάσεων και των υποδομών μεταφοράς από ό,τι η 
πληθυσμιακή αύξηση στις αγροτικές περιοχές.

Επίσης, καταγράφονται σημαντικές διακυμάνσεις 
στις περιφέρειες της ΕΕ, όπου οι σφραγισμένες πε-
ριοχές ανά κάτοικο είναι πολύ μικρότερες στις πε-
ρισσότερες περιφέρειες της Γαλλίας, της Ισπανίας, 
της Πορτογαλίας και της Γερμανίας (χάρτης 3.16). 

Η	δυναμική	χρήσεων	γης:	η	περίπτωση	της	
εγκατάλειψης	γεωργικής	έκτασης

Η εγκατάλειψη γεωργικής έκτασης53 είναι η μεγα-
λύτερη μεταβολή σε χρήση γης η οποία συντελείται 
στην Ευρώπη. Η εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων 
σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές έχει ανα-
λυθεί ευρέως και οφείλεται κυρίως στα εξής: στον 
αποπληθυσμό ορισμένων αγροτικών περιοχών· το 
χαμηλό εισόδημα και τη χαμηλή παραγωγικότητα 
δραστηριοτήτων γεωργικής εκμετάλλευσης οι οποί-
ες σχετίζονται με νέες, μη γεωργικές ευκαιρίες· και 
στους δυσμενείς φυσικούς περιορισμούς που πρέ-
πει να υπερπηδηθούν (όπως, για παράδειγμα, οι δυ-
σκολίες καλλιεργειών σε πλαγιές)54.

Οι επιπτώσεις που έχει η εγκατάλειψης γης στη βιο-
ποικιλότητα και σε άλλες υπηρεσίες οικοσυστήματος 
διαφέρουν μέσα στον χρόνο και μεταξύ τοποθεσι-
ών55. Οι σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις μπο-
ρούν να επέλθουν σε περιοχές όπου παραδοσιακές 
πρακτικές, πρακτικές εκτατικής διαχείρισης της γης, 
συντηρούσαν ενδιαιτήματα υψηλής βιοποικιλότητας 
και χαρακτηριστικά τοπίου. Η εγκατάλειψη ενδέχε-
ται να αλλοιώσει τους βιολογικούς, γεωλογικούς, 
χημικούς και υδάτινους κύκλους, καθώς επίσης 

53 Η εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων αφορά συνήθως εκτάσεις 
που: χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για καλλιέργειες ή ως βο-
σκοτόπια· δεν διαθέτουν γεωργικές λειτουργίες πια· και δεν έχουν 
μετατραπεί σε δάση ούτε όμως σε τεχνητούς χώρους. Βλ. για πα-
ράδειγμα: Perpiña Castilloa et al. (2021).

54 Βλ. για παράδειγμα: Lasanta et al. (2016).

55 Ustaoglu (2018).
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τη μεταβαλλόμενη βλάστηση και τις ιδιότητες του 
εδάφους. Ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα αύξηση 
στη συχνότητα των δασικών πυρκαγιών, διάβρωση 
του εδάφους, κατολισθήσεις και απερήμωση, και να 
μεταμορφώσει το τοπίο. Θα μπορούσε, επίσης, να 
οδηγήσει σε αναβλάστηση, με νέο δάσος το οποίο 
θα αντικαταστήσει ποώδη φυτά και θάμνους και θα 
έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη παγίδευση του άν-
θρακα, διατήρηση της βιοποικιλότητας, βελτιώσεις 
της ποιότητας και της παροχής νερού, αποκατάστα-
ση του εδάφους και τόνωση του οικοτουρισμού. 

Σε πρόσφατες αναγωγές56 για τα εδαφικά μοντέλα 
τα οποία συνδέονται με την εγκατάλειψη εκτάσεων 
έως το 2030, αναφέρεται ότι η αναλογία γεωργικής 
έκτασης η οποία πρόκειται να εγκαταλειφθεί σε περι-
φέρειες της ΕΕ NUTS 3 κυμαίνεται από κάτω του 2 % 
έως πάνω από 30 % (χάρτης 3.17). Σχεδόν 5 % των 
περιφερειών NUTS 3 είναι πιθανό να δουν πάνω από 
το 15 % των γεωργικών εκτάσεων τους να εγκατα-
λείπονται. Οι περισσότερο πληττόμενες περιοχές θα 
μπορούσαν να στοχοθετηθούν από τους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής, ώστε να προληφθούν ή να ελαχι-
στοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες και να ενισχυθούν 
οι κατάλληλοι τρόποι διαχείρισης γης με στόχο να δη-
μιουργηθούν φυσικές περιοχές υψηλής ποιότητας57.

3.5	Είναι	απαραίτητες	περισσότερες	
επενδύσεις	για	την	αποκατάσταση	
των	οικοσυστημάτων	και	την	
ανάπτυξη	πράσινων	υποδομών	
και	λύσεων	με	γνώμονα	τη	φύση

Η βιοποικιλότητα και η φύση έχουν θεμελιώδη σημα-
σία για τη διατήρηση της ζωής, παρέχοντας υπηρε-
σίες οικοσυστήματος, όπως την παροχή τροφής, την 
επικονίαση, την παγίδευση του άνθρακα, τον μετρι-
ασμό των φυσικών καταστροφών και τις ευκαιρίες 
αναψυχής. Συνεπώς, η απώλεια της βιοποικιλότητας 
έχει πολύ ουσιώδεις επιπτώσεις για την κοινωνία, την 
οικονομία και την ανθρώπινη υγεία και ευεξία.

56 Perpiña Castillo et al. (2018). Οι εν λόγω αναγωγές βασίζονται 
στην πλατφόρμα εδαφικής μοντελοποίησης LUISA. Η πλατφόρμα 
LUISA είναι μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα εδαφικής μοντελοποί-
ησης, την οποία ανέπτυξε το JRC για τη δημιουργία εναλλακτικών 
σεναρίων εδαφικής ανάπτυξης, προκειμένου να γίνουν καλύτερα 
κατανοητά τα αποτελέσματα ορισμένων πολιτικών της ΕΕ, εντός 
ενός ολοκληρωμένου εδαφικού πλαισίου.

57 Για παράδειγμα, περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισμούς (ANC) είναι εκείνες που δυσκολότερα καλλιερ-
γούνται αποτελεσματικά, λόγω ειδικών προβλημάτων, που οφείλονται 
σε φυσικές συνθήκες. Προκειμένου να προληφθεί τυχόν εγκατάλειψη 
αυτού του εδάφους, η ΕΕ παρέχει στήριξη μέσα από την ανάπτυξη της 
υπαίθρου αλλά και από μηχανισμούς στήριξης των εισοδημάτων.

Η ΕΕ, παρά τις προσπάθειες της, εξακολουθεί να 
απολλύει βιοποικιλότητα με ανησυχητικό ρυθμό, και 
πολλοί στόχοι πολιτικών της ΕΕ δεν θα επιτευχθούν. 
Συγκεκριμένα, σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος 
όσον αφορά την επίτευξη του στόχου για το 2020 
σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 
ενδιαιτημάτων, τα οποία καλύπτονται από μια οδη-
γία του 1992, καθώς και για τον στόχο για πληθυ-
σμό των πτηνών δυνάμει μιας οδηγίας του 2009. 
Για παράδειγμα, το 60 % των ειδών και το 81 % 
των ενδιαιτημάτων, τα οποία προστατεύονται με την 
οδηγία για τους οικοτόπους, εκτιμάται ότι βρίσκε-
ται σε ανεπαρκή ή κακή κατάσταση διατήρησης58. 
Πρόσφατες αξιολογήσεις υποδεικνύουν ότι η απώ-
λεια της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικο-
συστημάτων συνεχίζεται σε όλη την ΕΕ.

Κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί, ωστόσο, ειδικά στον 
καθορισμό περιοχών ως προστατευόμενων. Το δίκτυο 
της ΕΕ Natura 2000, το οποίο είχε ως στόχο τη διατή-
ρηση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και 
ενδιαιτημάτων, καλύπτει τώρα το 18 % της χερσαίας 
έκτασης της ΕΕ και σχεδόν το 9 % της θαλάσσιας έκτα-
σης, καθιστώντας το εν λόγω δίκτυο το μεγαλύτερο 
δίκτυο προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως. 

Το δίκτυο Natura 2000 επί του παρόντος έχει ολο-
κληρωθεί ως προς το χερσαίο κομμάτι του, μολονό-
τι ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν ακόμη να προτεί-
νουν και άλλες περιοχές που αφορούν αρκετά είδη 
και ενδιαιτήματα, ώστε να ολοκληρωθούν τα εθνικά 
δίκτυά τους. Η πρόοδος όσον αφορά τον προσδι-
ορισμό των περιοχών Natura 2000 στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, ωστόσο, υπήρξε πολύ πιο αργή. Αυτό 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απουσία επιστη-
μονικών πληροφοριών σχετικά με την κατανομή 
προστατευόμενων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων και 
ειδών, στο επίπεδο λεπτομέρειας το οποίο απαιτεί-
ται προκειμένου να εντοπιστούν οι περιοχές και να 
προβλεφθεί η κατάλληλη διαχείριση.

Η ΕΕ, δυνάμει της στρατηγικής για τη βιοποικιλότη-
τα έως το 203059, θα εφαρμόσει σειρά μέτρων για 
την ανατροπή αυτών των τάσεων. Τα εν λόγω μέτρα 
περιλαμβάνουν τη θέση υπό προστασία στην ΕΕ του-
λάχιστον 30 % χερσαίων και 30 % θαλάσσιων περι-
οχών, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυ-
στημάτων, την αύξηση της βιολογικής γεωργίας και 
των πλούσιων σε βιοποικιλότητα χαρακτηριστικών 
τοπίων σε γεωργικές εκτάσεις, την επαναφορά του-
λάχιστον 25 000 km ποταμών της ΕΕ σε  κατάσταση 

58 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (2020).

59 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020γ).
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ελεύθερης ροής, την ανάσχεση και ανατροπή της 
πτωτικής τάσης των επικονιαστών, τη φύτευση τρι-
ών δισεκατομμυρίων δέντρων και τη μείωση της 
χρήσης καθώς και των κινδύνων των φυτοφαρ-
μάκων κατά 50 % έως το 2030. Προκειμένου να 
ενισχυθούν οι προσπάθειες αποκατάστασης οικοσυ-
στημάτων, η Επιτροπή θα προτείνει, το 2022, έναν 
νόμο της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης.

Οι λύσεις οι οποίες βασίζονται στη φύση χρησιμο-
ποιούν την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, για να 
αντιμετωπιστούν μείζονες κοινωνικές προκλήσεις, 
ενώ παράλληλα είναι ευεργετικές για τη βιοποικιλό-
τητα. Ορισμένα παραδείγματα λύσεων βασισμένων 
στη φύση περιλαμβάνουν επενδύσεις στα ακόλουθα:

 • την αποκατάσταση υγροβιότοπων και πλημμυ-
ρικών περιοχών, ώστε να μετριάζεται ο κίνδυ-
νος πλημμυρών και να βελτιώνεται η ρύθμιση 
της διαδρομής του νερού, ενώ επίσης παρέχο-
νται ενδιαιτήματα για πολύτιμα είδη φυτών και 
ζώων, τόποι γεννητόρων ιχθύων, οφέλη από τη 
μείωση των θρεπτικών ουσιών, αναπλήρωση 
υπόγειων υδάτων και ευκαιρίες αναψυχής,

 • τα χαρακτηριστικά τοπίων υψηλής βιοποικιλότητας 
σε γεωργικές εκτάσεις, τα οποία μπορούν να αυ-
ξήσουν την οικολογική συνδεσιμότητα, να παρέ-
χουν πληθώρα ενδιαιτημάτων, να επιτρέπουν σε 
είδη να αποδημούν και να προσαρμόζονται στην 
κλιματική αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τις 
υπηρεσίες οικοσυστήματος, όπως την επικονίαση, 
τη ρύθμιση της διαδρομής του νερού και του κλί-
ματος, και την προστασία από τη διάβρωση, και

 • σε αστικούς χώρους πρασίνου, οι οποίοι μπο-
ρούν να στηρίξουν και να λειτουργήσουν υπέρ 
της επανασύνδεσης της άγριας πανίδας, ενώ 
επίσης συμβάλλουν στον μετριασμό των πλημ-
μυρών, της ζέστης και της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης στις αστικές περιοχές, και παρέχουν ευ-
καιρίες αναψυχής.

Τα οικοσυστήματα παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες 
έχουν να προσφέρουν οικονομική αξία που πιστώ-
νεται σε οικοσυστημικούς λογαριασμούς. Το έργο 
«INCA» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρείχε μια 
πρώτη εκτίμηση για αυτήν την οικονομική αξία, βα-
σιζόμενο σε μια ομάδα επτά υπηρεσιών οικοσυστη-
μάτων, στην ΕΕ, το 2019, και ανήλθε σε 234 εκα-
τομμύρια ευρώ, πόσο το οποίο είναι συγκρίσιμο με 
την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της γεωργίας και 
της δασοκομίας μαζί60.

Τα υγιή οικοσυστήματα διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη ρύθμιση του κύκλου του νερού και στον 
έλεγχο των πλημμυρών των ποταμών. Ακόμη και εκεί 
όπου είναι εγκατεστημένες αντιπλημμυρικές δομές, τα 
οικοσυστήματα, όπως οι υγροβιότοποι και οι αποκα-
ταστημένες και επανσυνδεδεμένες αντιπλημμυρικές 
περιοχές, λειτουργούν από κοινού για να μειώσουν 
τις αιχμές των πλημμυρών και να τις διατηρούν εντός 
ασφαλών ορίων. Τα οικοσυστήματα με τις περισσότε-
ρες δυνατότητες μείωσης της απορροής είναι οι υγρο-
βιότοποι και οι πλημμυρικές περιοχές, και ακολουθούν 
οι δασοσκεπείς και οι δασοκομικές εκτάσεις.

60 Vysna et al. (2021).
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Τα τελευταία χρόνια (βλ. τμήματα 2.2 και 2.3), οι απώ-
λειες από πλημμύρες ποταμών αυξήθηκαν σημαντικά, 
λόγω του ότι υπήρχαν οικονομικές δραστηριότητες σε 
πλημμυρικές περιοχές, σε συνδυασμό με εντονότερες 
βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιφέρειες61. Σύμφωνα 
με μια πρόσφατη μελέτη, ένα 13 % των δομημένων 
περιοχών στην ΕΕ βρίσκονται σε πλημμυρικές περιο-
χές, κι επομένως χρειάζονται προστασία από τις πλημ-
μύρες62. Μια βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων 
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών αναγνωρίζε-
ται, έτσι, ως μέτρο προτεραιότητας, στο πλαίσιο Σεντάι 
για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών63.

Η αξία του ρόλου προστασίας που διαδραματίζουν τα 
οικοσυστήματα κατά των πλημμυρών εκτιμάται σε 
περίπου 16 δισεκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με 
823 000 ευρώ ανά τετραγωνικό km δομημένης περι-
οχής σε πλημμυρικές περιοχές. Το έλλειμμα οικοσυστή-
ματος δείχνει ότι για το 68 % αυτών των περιοχών, ή 
για το 9 % της συνολικής δομημένης περιοχής της ΕΕ, 
οι κίνδυνοι πλημμύρας μπορεί να μειωθούν με τη βελ-
τίωση των οικοσυστημάτων στο ανάντη (χάρτης 3.18).

Αν μειωθεί το έλλειμμα οικοσυστήματος που αφορά 
την προστασία οικισμών κατά των πλημμυρών θα μπο-
ρούσε να μειωθεί σημαντικά η συχνότητα των πλημ-
μυρών, όπως καταδεικνύεται από τη συσχέτιση των 
πλημμυρών με αυτό το έλλειμμα (εικόνα 3.14). Αυτό 
αναδεικνύει τη σημασία του ρόλου των οικοσυστημά-
των στον μετριασμό των ζημιών από πλημμύρες.

Οι πράσινες υποδομές μπορούν επίσης να παίξουν 
καίριο ρόλο στον μετριασμό άλλων επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, όπως στην αύξηση της σοβαρότη-
τας του φαινομένου των αστικών θερμικών νησίδων. 

Οι επιφανειακές θερμοκρασίες και οι θερμοκρασίες 
του αέρα είναι, γενικώς, υψηλότερες στις πόλεις από 
ό,τι σε αγροτικά περιβάλλοντα. Οι δομημένες περιο-
χές παγιδεύουν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία από 
ό,τι η φυσική βλάστηση, με επακόλουθη άνοδο της 
θερμοκρασίας. Δεν είναι σπάνιο για ορισμένες περι-
οχές σε πόλεις να είναι κατά αρκετούς βαθμούς θερ-
μότερες από ό,τι η ύπαιθρος, το καλοκαίρι. Η θέρμαν-
ση και οι συγκοινωνίες αυξάνουν ακόμη περισσότερο 
τη ζέστη που εκλύεται σε αστικές περιοχές. Αυτές οι 
αστικές θερμικές νησίδες μπορούν να φτάσουν σε 
τέτοια ύψη θερμότητας κατά τη διάρκεια καυσώνων 

61 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, (2016).

62 Vallecillo et al. (2020). Οι «δομημένες περιοχές» αντιστοιχούν 
στον χάρτη του έργου land cover του προγράμματος CORINE, 
επίπεδο 1 τεχνητών επιφανειών (βλ.την ονοματολογία CLC: 
https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/
pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010). 

63 Ηνωμένα Έθνη (2015). 

ώστε να αυξάνεται ο κίνδυνος ανθρώπινων ασθε-
νειών που σχετίζονται με τη ζέστη και θνησιμότη-
τας. Η αυξανόμενη αστικοποίηση και οι συχνότεροι 
καύσωνες λόγω της κλιματικής αλλαγής αναμένεται 
να αυξήσουν περαιτέρω τις επιπτώσεις των αστικών 
θερμικών νησίδων, κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Η βλάστηση μέσα και γύρω από τις πόλεις, όπως δέ-
ντρα, αστικά πάρκα και δάση, μετριάζουν τις υπερβο-
λικές θερμοκρασίες των πόλεων. Τα δέντρα δεν προ-
σφέρουν μόνο τον ίσκιο τους, αλλά επίσης ψύχουν τον 
περίγυρο, εξατμίζοντας νερό μέσω των φύλλων τους. 

Η επίδραση της αστικής βλάστησης στις θερμοκρα-
σίες των πόλεων μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποι-
ώντας επιτόπου μετεωρολογικούς σταθμούς, καθώς 
επίσης και μέσα από τηλεπαρακολούθηση της επι-
φανειακής θερμοκρασίας του εδάφους. Τα δεδομένα 
της επιφανειακής θερμοκρασίας εδάφους, τα οποία 
συλλέγονται για 601 λειτουργικές αστικές ζώνες 
στην Ευρώπη, χρησιμοποιούνται σε ένα μοντέλο για 
την αξιολόγηση της επίδρασης της αστικής και πε-
ριαστικής βλάστησης στη μείωση της θερμοκρασίας 
(χάρτης 3.19)64. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, κατά 
μέσο όρο, οι ευρωπαϊκές πόλεις θα ήταν έως κατά 
5 % θερμότερες χωρίς τη βλάστηση. Κατά μέσο όρο, 
η αστική βλάστηση ψύχει τις πόλεις κατά 1,07 %. Στις 
απομακρυσμένες από τη θάλασσα πόλεις, η επίδραση 
της βλάστησης στη μείωση της θερμοκρασίας είναι, σε 
γενικές γραμμές, υψηλότερη από ό,τι στις παράκτιες 
πόλεις. Σε λίγες περιπτώσεις, οι αστικοί χώροι πρασί-
νου μπορούν να είναι θερμότεροι από ό,τι δομημένες 
περιοχές, ιδίως σε μεσογειακές πόλεις, όπου η ψυκτι-
κή ικανότητα των αστικών δέντρων και δασών μειώ-
νεται κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων λειψυδρίας.

Η ψυκτική ικανότητα της βλάστησης στις πόλεις είναι 
τοπική και περιορίζεται στους χώρους πρασίνου. Ως 
εκ τούτου,σχεδόν το ήμισυ του αστικού πληθυσμού 
δεν ζει αρκετά κοντά σε αστικούς χώρους πρασίνου 
ώστε να ευεργετείται από τη μείωση της θερμοκρα-
σίας από τα δέντρα και τα αστικά δάση, ιδίως σε 
πόλεις, όπου οι αστικοί χώροι πρασίνου σπανίζουν. 
Η αύξηση της δενδροκάλυψης στις πόλεις μπορεί να 
αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση 
της έντασης της ζέστης στις πόλεις65. Κατά κανόνα, 
αν προστεθεί ένα ποσοστό δενδροκάλυψης ίσο με το 
16 % της λειτουργικής αστικής ζώνης, θα μειωθεί η 
μέση αστική θερμοκρασία κατά 11 °C.

64 Maes et al. (2021).

65 Τα αποτελέσματα του έργου VEG-GAP (σχέδια βλάστησης για 
ποιοτικό αστικό πράσινο αέρα) —μέρος του προγράμματος LIFE 
(L’Instrument Financier pour l’Environnement) της ΕΕ— καθορίζουν 
ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές βλάστησης για το αστικό πράσινο, 
π.χ. αποφεύγοντας τη βλάστηση που εκπέμπει πρόδρομες ουσίες O3.

https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010
https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010
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Κεφάλαιο	4	

Μια	πιο	συνδεδεμένη	Ευρώπη
 • Για διαδρομές μεταξύ πόλεων της ΕΕ έως 500 km, οι σιδηροδρομικές μεταφορές έχουν τη 

δυνατότητα να ανταγωνιστούν επιτυχώς τις πτήσεις κοντινών αποστάσεων, σε όρους συνολικού 
χρόνου μετακίνησης, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να επιτευχθεί επαρκής ταχύτητα λειτουργίας. 
Ταχύτητες γύρω στα 140 km την ώρα παρουσιάζονται ως επαρκείς για σιδηροδρομικές 
μεταφορές, προκειμένου αυτές να υπερτερούν σταθερά των πτήσεων για μετακινήσεις της 
παραπάνω ή μικρότερης απόστασης.

 • Για διαδρομές στην ΕΕ έως 90 λεπτών, τα αυτοκίνητα αποτελούν συνήθως καλύτερη λύση από 
τα τρένα. Εντούτοις, στα περισσότερα ανατολικά κράτη μέλη περισσότερες επενδύσεις στο οδικό 
δίκτυο θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την προσβασιμότητα. Με το τρένο, συνήθως 
διαρκεί πολύ περισσότερο η προσπέλαση των προορισμών, ιδίως σε αγροτικές και παραμεθόριες 
περιοχές, αλλά ο συνολικός χρόνος μιας σιδηροδρομικής μετακίνησης, συχνά, μπορεί να μειωθεί 
σημαντικά, ποδηλατώντας προς και από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς. 

 • Εντός των μητροπολιτικών περιοχών, η ικανότητα προσπέλασης κοντινών τοποθεσιών με 
το αυτοκίνητο δυσχεραίνεται πάρα πολύ από την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ευτυχώς, οι 
περισσότεροι κάτοικοι πόλεων στην ΕΕ έχουν εύκολη πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες 
μολονότι, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, τα ποδήλατα μπορούν να είναι ένας πολύ 
ταχύτερος τρόπος προσέγγισης κοντινών αποστάσεων από ό,τι οι δημόσιες συγκοινωνίες.

 • Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο να περιορίσει τα τροχαία θανατηφόρα ατυχήματα κατά τουλάχιστον 
50 % από το 2020 έως το 2030, μειώνοντάς τα σε λιγότερα από 25 ανά εκατομμύριο κάτοικων. 
Επί του παρόντος, είναι μόνο λίγες οι περιφέρειες στις οποίες το ποσοστό είναι τόσο χαμηλό, 
υπογραμμίζοντας έτσι την ανάγκη για συντονισμένη προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών 
μεταφορών και της συμπεριφοράς των χρηστών. Πολλές πόλεις, επειδή έχουν χαμηλώσει τα 
όρια ταχύτητας, καταγράφουν ποσοστά τροχαίων θανατηφόρων ατυχημάτων πολύ κάτω από 
τον στόχο του 2030, ωστόσο η οδική ασφάλεια πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο για να 
επιτευχθεί το όραμα μηδενικών θανατηφόρων ατυχημάτων έως το 2050.

 • Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην ΕΕ αναδεικνύουν την ύπαρξη σαφούς ψηφιακού χάσματος 
μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών και μεταξύ λιγότερο και περισσότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών. Η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και η ικανότητα να λειτουργούμε με επιτυχία σε 
ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον βασίζονται όλο και περισσότερο στις γρήγορες και 
αποτελεσματικές ευρυζωνικές συνδέσεις. Αν δεν γεφυρωθεί το χάσμα, η ανταγωνιστικότητα των 
λιγότερο ανεπτυγμένων και των αγροτικών περιοχών είναι πιθανό να επιδεινωθεί, οδηγώντας 
σε ακόμη μεγαλύτερες ανισότητες. 
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Κεφάλαιο 4

Μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη
Τέλος, το κεφάλαιο εστιάζεται στις ευρυζωνικές συν-
δέσεις, οι οποίες, σε ένα ολοένα και πιο ψηφιοποιη-
μένο κόσμο, έχουν καταστεί ένα σημαντικό στοιχείο 
συνδεσιμότητας. Οι ταχείες ψηφιακές συνδέσεις κα-
λής κάλυψης είναι σημαντικές σε όλες τις περιοχές, 
ιδίως, δε, σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημέ-
νες περιοχές, όπου τα δίκτυα μεταφορών είναι λι-
γότερο ανεπτυγμένα και η ψηφιακή συνδεσιμότητα 
μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση 
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

1.	Οι	σιδηροδρομικές	μεταφορές	
μπορούν	να	ανταγωνιστούν	τις	
πτήσεις	κοντινών	αποστάσεων2

Το 2021, η Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο δράσης 
για να αναβαθμιστούν οι σιδηροδρομικές επιβατικές 
διασυνοριακές υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων3. 
Αυτό στηρίζεται σε προσπάθειες των κρατών μελών 
να μεριμνήσουν για ταχύτερες καίριας σημασίας 
συνδέσεις μεταξύ πόλεων μέσα από: καλύτερη δια-
χειριστική ικανότητα· συντονισμό των δρομολογίων· 
δημιουργία μηχανισμών για την από κοινού χρήση 
του τροχαίου υλικού· και βελτίωση των υποδομών 
ώστε να ενισχυθούν νέες σιδηροδρομικές υπηρεσί-
ες, ακόμη και τη νύχτα.

Η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών4 υπηρεσιών 
υψηλών ταχυτήτων παρέχει στους επιβάτες μια 
εναλλακτική λύση έναντι των πτήσεων κοντινών 
αποστάσεων, γεγονός που όχι μόνο θα μείωνε τις 
εκπομπές CO2, αλλά επίσης θα απελευθέρωνε χώρο 
στην περιορισμένη χωρητικότητα των αερολιμέ-
νων και θα συνέβαλλε στην αποφυγή διατήρησης 
μη επικερδών αεροπορικών γραμμών. Οι σιδηρο-
δρομικές μεταφορές υψηλών ταχυτήτων, ανάλογα 
με τη ταχύτητα λειτουργίας, τον χρόνο επιβίβασης5, 

2 Η ανάλυση σε αυτό το τμήμα περιορίζεται σε σύγκριση της διάρ-
κειας των διαδρομών, και δεν εξετάζει άλλες πτυχές που αφορούν 
επιλογές του τρόπου μεταφοράς, όπως τις τιμές μεταφοράς, την 
άνεση και την ασφάλεια. 

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020ε).

4 Μια αμαξοστοιχία υψηλών ταχυτήτων όπως ορίζεται από την 
Eurostat, είναι «μια αμαξοστοιχία σχεδιασμένη να λειτουργεί με 
ταχύτητα τουλάχιστον 250 km/h σε ειδικές γραμμές υψηλών τα-
χυτήτων», και μια αμαξοστοιχία υψηλών ταχυτήτων με ανάκλιση 
ορίζεται ως «μια αμαξοστοιχία με σύστημα ανάκλισης σχεδιασμένο 
να έχει ταχύτητα λειτουργίας 200 km/h ή παραπάνω σε αναβαθμι-
σμένες γραμμές υψηλών ταχυτήτων».

5 Ο χρόνος μεταξύ της άφιξης στο αεροδρόμιο ή τον σιδηροδρομικό 
σταθμό και την πραγματική ώρα αναχώρησης. 

Η κινητικότητα των ανθρώπων είναι μοχλός για 
την οικονομική και κοινωνική ζωή. Οι σωστά στο-
χευμένες επενδύσεις σε υποδομές και ο σωστός 
σχεδιασμός δικτύων είναι καίριας σημασίας για ένα 
σύστημα μεταφορών που παρέχει προσβασιμότητα 
σε ανθρώπους και επιχειρήσεις και επίσης για τη 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων σε θέματα 
συνδεσιμότητας. 

Παρά τα οφέλη, η κινητικότητα σημαίνει και κόστος 
για την κοινωνία. Σε αυτό το κόστος συγκαταλέγο-
νται οι εκπομπές ΑΘ και ρύπων, όμως και τα ατυ-
χήματα και η κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα οποία, 
όλα, είναι επιζήμια για την υγεία και την ευεξία. Η 
στρατηγική της ΕΕ για τις μεταφορές1 επικεντρώνε-
ται, προς το παρόν, στη μετάβαση προς τη βιώσιμη 
και την έξυπνη κινητικότητα, η οποία συνεπάγεται 
σημαντική μείωση των εκπομπών ΑΘ των μεταφο-
ρών και, μεταξύ άλλων, η στρατηγική απαιτεί να γίνει 
αποφασιστική στροφή στους τρόπους μεταφοράς. 

Αυτό το κεφάλαιο δείχνει ότι, όσον αφορά την 
προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα, οι σιδηρο-
δρομικές επιβατικές μεταφορές, κυρίως, έχουν τη 
δυναμική να αντικαθιστούν τις πτήσεις μικρών απο-
στάσεων και τις οδικές διαδρομές μεταξύ πόλεων, 
υπό τον όρο ότι ο σχεδιασμός του δικτύου, η συχνό-
τητα των δρομολογίων και η ταχύτητα μετακίνησης 
επαρκούν για να αποτελούν ελκυστική εναλλακτική 
λύση. 

Στο αστικό περιβάλλον, η κυκλοφοριακή συμφόρηση 
συνιστά άλλη μία σημαντική πρόκληση. Εν προκει-
μένω, η δυναμική για πιο βιώσιμα μέσα μεταφοράς, 
όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες και τα μη μηχανο-
κίνητα μέσα μετακίνησης, είναι πολύ μεγάλη, λόγω 
της συγκέντρωσης του πληθυσμού και των μικρότε-
ρων αποστάσεων που διανύονται. 

Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει, επίσης, και άλλες πτυ-
χές ενός βιώσιμου συστήματος επιβατικών μετα-
φορών, όπως υποδομές φόρτισης ηλεκτρικού οχή-
ματος και οδική ασφάλεια. Επιπλέον, η αύξηση της 
οδικής ασφάλειας ενδέχεται να τονώσει τη χρήση 
μη μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς, ιδίως ποδη-
λάτων, τα οποία, και αυτά, θα συμβάλλουν περαιτέ-
ρω στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020ε).



Κεφάλαιο 4: Μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη

105

τον χρόνο τροχοδρόμησης και τη διάρκεια της δια-
δρομής μέχρι την άφιξη στον αερολιμένα ή τον σι-
δηροδρομικό σταθμό6, μπορεί να αποτελεί βιώσιμη 

6 Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί βρίσκονται συνήθως σε αστικές περι-
οχές ή πολύ κοντά σε αυτές και έτσι είναι πιο εύκολα προσβάσιμοι 
από τους αερολιμένες.

εναλλακτική έναντι των αεροπορικών μεταφορών 
για αποστάσεις 500 km7.

7 Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι μια βιώσιμη απόσταση για σι-
δηροδρομικές μεταφορές υψηλών ταχυτήτων είναι 1 000 km ή 
ακόμη και 2 000 km, αν ληφθούν υπόψη και τα νυκτερινά τρένα 
(βλ. π.χ. Rothengatter et al. (2011)· Chiara et al. (2017)· Sun et al. 
(2017)· Prussi και Lonza (2018).
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υπερπόντιες συνδέσεις*
© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια
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Οι ταχύτητες βασίζονται στον βέλτιστο χρόνο µετακίνησης, καθηµερινή, µε βάση την 
ευθύγραµµη απόσταση.
Μόνο αστικά κέντρα σε απόσταση 500 km µεταξύ τους λήφθηκαν υπόψη.
Επιπλέον, κάθε ζεύγος αστικών κέντρων πρέπει να περιλαµβάνει ένα αστικό κέντρο 
που έχει πάνω από 500 000 κατοίκους (ή αντιστοιχεί στην πρωτεύουσα της χώρας) 
και το άλλο αστικό κέντρο πρέπει να έχει τουλάχιστον 200 000 κατοίκους.
*Υπερπόντιες συνδέσεις: ζεύξεις µεταξύ ζευγών πόλεων όπου περιλαµβάνεται και θαλάσσιο 
ταξίδι, στο οποίο δεν διατίθεται ούτε σταθερή σιδηροδροµική ζεύξη ούτε φεριµπότ τρένων.
Πηγή: Γ∆ REGIO βάσει δεδοµένων από τη UIC, εθνικών και περιφερειακών επιχειρήσεων 
σιδηροδρόµων, JRC.

Χάρτης 4.1 Ταχύτητα σιδηροδροµικών συνδέσεων µεταξύ µεγάλων αστικών κέντρων της ΕΕ, 
2019

REGIOgis
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Οι αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων αντιστοιχούν 
στο 31 % των συνολικών επιβατοχιλιομέτρων σι-
δηροδρομικών μεταφορών στην ΕΕ8. Στη Γαλλία 
και την Ισπανία, το ποσοστό προσεγγίζει το 60 %. 
Ωστόσο, πάνω από τα μισά κράτη μέλη δεν διαθέ-
τουν ακόμη καμία σιδηροδρομική γραμμή υψηλών 
ταχυτήτων. 

8 Αυτά τα αριθμητικά δεδομένα αφορούν όλα τα τρένα υψηλών τα-
χυτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τρένων με ανάκλιση τα οποία 
μπορούν να μετακινούνται με 200 km την ώρα και για τα οποία δεν 
απαιτούνται υποδομές υψηλών ταχυτήτων.

Για τις 1 356 σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ των 
πόλεων της ΕΕ με 200 000 κατοίκους ή περισσότε-
ρους (ή οι οποίες είναι πρωτεύουσες χώρας) και σε 
απόσταση 500 km μεταξύ τους, η ταχύτητα του γρη-
γορότερου σιδηροδρομικού δρομολογίου9 είναι ση-
μαντικά μικρότερη από την ταχύτητα των αμαξοστοι-
χιών υψηλών ταχυτήτων (χάρτης 4.1 και εικόνα 4.1). 
Μόνο στο 3 % αυτών η ταχύτητα υπερβαίνει τα 
150 km την ώρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό συναντάται 
στη νότια ΕΕ, όπου αμφότερες η Ιταλία και η Ισπανία 

9 Το γρηγορότερο διαθέσιμο δρομολόγιο για αναχώρηση τις καθημε-
ρινές, το 2019, από τις 6:00 έως τις 20:00. 
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τουλάχιστον 200 000 κατοίκους.

%
 σ

υν
δέ

σε
ω

ν

Πηγή: ΓΔ REGIO.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Αμφότερα αστικά κέντρα 
> 500 000 ή πρωτεύουσες

Ένα αστικό κέντρο 
> 500 000 ή πρωτεύουσα

Δύο αστικά κέντρα από 
200 000 έως 500 000

< 60 km/h 60–90 90–120 120–150 > 150

Εικόνα 4.2 Ταχύτητα σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων ανά μέγεθος 
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τουλάχιστον 200 000 κατοίκους.
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μοι δεν συνδέονται μεταξύ τους σωστά10. Πάνω από 
το 5 % των ζευγών πόλεων σε διαφορετικά κράτη 
μέλη δεν συνδέονται μεταξύ τους σιδηροδρομικώς, 
έναντι του μόλις 0,3 % εντός του ίδιου κράτους μέ-
λους (εικόνα 4.3)11. Οι ταχύτητες στις διασυνοριακές 
συνδέσεις τείνουν επίσης να είναι χαμηλότερες από 
ό,τι στις εθνικές συνδέσεις. Περίπου 40 % των πρώ-
των έχουν ταχύτητες κάτω από 60 km την ώρα, σε 
σύγκριση με το 16 % των δεύτερων. Μόλις το 0,4 % 
των διασυνοριακών συνδέσεων έχουν ταχύτητες 
πάνω από 150 km την ώρα. 

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες της ΕΕ έχουν πρόσβαση 
σε 556 πτήσεις σε απόσταση οδήγησης 90 λεπτών. 
Ωστόσο, η πρόσβαση σε επιβατικές πτήσεις είναι 
άνιση στην ΕΕ, και κυμαίνεται από μια σειρά περιφε-
ρειών στις νότιες Κάτω Χώρες, όπου οι άνθρωποι 
έχουν πρόσβαση σε πάνω από 2 500 πτήσεις την 
ημέρα, έως περιφέρειες στην ανατολική Πολωνία, 
Βουλγαρία, Εσθονία και Λετονία, όπου οι κάτοικοι δεν 
έχουν πρόσβαση σε καμία πτήση σε απόσταση οδήγη-
σης 90 λεπτών (χάρτης 4.2). Η πρόσβαση σε πτήσεις 
είναι αξιοσημείωτα μεγαλύτερη σε περιφέρειες κο-
ντινές σε μεγάλα αστικά κέντρα, ιδίως πρωτεύουσες, 
όπου είθισται να βρίσκονται μεγάλοι αερολιμένες. 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, οποιαδήποτε ρεα-
λιστική σύγκριση σιδηροδρομικής μετακίνησης με 

10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018α).

11 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι γραμμές, είτε εθνικές είτε 
διασυνοριακές, μπορούν να εξυπηρετούνται από συνδέσεις υπε-
ραστικών λεωφορείων, γεγονός που αποτελεί την αιτία που δεν 
υπάρχουν εκεί σιδηροδρομικές συνδέσεις.

διαθέτουν καλά ανεπτυγμένο σιδηροδρομικό δίκτυο 
υψηλών ταχυτήτων. Στα βορειοδυτικά, ο αριθμός 
συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων, οι οποίες αφορούν 
κυρίως τη Γαλλία και τη Γερμανία, είναι παρεμφερής, 
αλλά το ποσοστό είναι μικρότερο. Λόγω μεγαλύτερης 
πυκνότητας του πληθυσμού, το σιδηροδρομικό δίκτυο 
είναι πιο πυκνό, με περισσότερες συνδέσεις μικρών 
αποστάσεων με χαμηλότερες ταχύτητες. Εντούτοις, η 
βορειοδυτική ΕΕ έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σιδη-
ροδρομικών συνδέσεων ταχύτερων από 90 km την 
ώρα και μόνο λίγα ζεύγη πόλεων χωρίς καμία απολύ-
τως σύνδεση. Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι λιγότερο 
ανεπτυγμένο στην Ανατολική Ευρώπη, δεν υπάρχει 
σύνδεση μεταξύ του 20 % των ζευγών πόλεων και 
δεν υπάρχουν συνδέσεις με ταχύτητες πάνω από 
150 km την ώρα. Στις περισσότερες γραμμές η ταχύ-
τητα εξακολουθεί να είναι κάτω από 60 km την ώρα. 

Το ποσοστό συνδέσεων με ταχύτητες πάνω από 
150 km την ώρα είναι μάλλον μεγαλύτερο μεταξύ 
μεγάλων αστικών κέντρων (δηλ. με πληθυσμό πάνω 
από 500 000) (στο 7 %) παρά μεταξύ μικρών πόλε-
ων με πληθυσμό από 200 000 έως 500 000 (1 %) 
ή μεταξύ μεγάλων και μικρών κέντρων (3 %) (εικό-
να 4.2). Παρεμφερής είναι και η διαφορά του ποσο-
στού συνδέσεων με ταχύτητες πάνω από 90 km την 
ώρα (36 % μεταξύ των ζευγών μεγάλων πόλεων και 
19 % μεταξύ των μικρών). Παρότι σημειώθηκε κά-
ποια πρόοδος ως προς την τεχνική διαλειτουργικότη-
τα, οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις πέρα από σύνο-
ρα σε όλη την ΕΕ εξακολουθούν να δυσχεραίνονται 
καθώς συναντούν διάφορα εμπόδια. Το σιδηροδρο-
μικό δίκτυο έχει χάσματα όπου οι εθνικοί σιδηρόδρο-

0

1

2

3

4

5

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Όλες Διασυνοριακές Εθνικές

< 60 km/h 60–90 90–120 120–150 > 150 Ποσοστό ζευγών πόλεων χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση (δεξιός άξονας)

Εικόνα 4.3 Ταχύτητα διασυνοριακών και εθνικών σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ μεγάλων 
αστικών κέντρων, 2019

Πηγή: ΓΔ REGIO.
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Μόνο αστικά κέντρα σε απόσταση 500 km μεταξύ τους λαμβάνονται υπόψη. Επιπροσθέτως, τα αστικά κέντρα πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον 200 000 κατοίκους.
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Πηγή: Ανάλυση της Γ∆ REGIO βάσει δεδοµένων από την 
Eurostat (avia_tf_apal, avia_tf_ala), EuroGeographics, 
TomTom και το JRC (πλέγµα GEOSTAT-JRC 2018).
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Χάρτης 4.2 Πρόσβαση σε επιβατικές πτήσεις, ανά περιφέρεια NUTS 3, 2019
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αεροπορική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφο-
ρές του χρόνου που χρειάζεται για την πρόσβαση 
σε αερολιμένες ή σιδηροδρομικούς σταθμούς, τους 
χρόνους αναμονής και την πραγματική ώρα αναχώ-
ρησης και άφιξης12. Περίπου 297 συνδέσεις μεταξύ 

12 Οι υποθέσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παρούσα ανάλυ-
ση είναι οι ακόλουθες. Χρόνος πριν από την επιβίβαση στο πρώτο 
τρένο: 15 λεπτά· έλεγχος εισιτηρίων και επιβίβαση στον αερολιμένα 
αναχώρησης: 60 λεπτά· η τροχοδρόμηση θεωρείται ότι περιλαμ-
βάνεται στον χρόνο της πτήσης: 30 λεπτά· και χρόνος μεταφοράς 
στον αερολιμένα της άφιξης: 30 λεπτά. Θεωρείται ότι η ταχύτητα 
της πτήσης είναι 500 km την ώρα. Αν περισσότερες από μία συν-
δέσεις είναι διαθέσιμες μεταξύ αερολιμένων για τη σύνδεση των 
ίδιων αστικών κέντρων, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος μετακίνησης 
της σύνδεσης με τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών.

πόλεων της ΕΕ13 σε απόσταση 500 km μεταξύ τους 
διαθέτουν τόσο αεροπορικές όσο και σιδηροδρομι-
κές γραμμές. Σε 68 από αυτές τις γραμμές, ο συ-
νολικός χρόνος μετακίνησης σιδηροδρομικώς είναι 
μικρότερος από ό,τι αεροπορικώς· και σε 21 από 
αυτές, η διαφορά είναι μία ώρα ή περισσότερο (ει-
κόνα 4.4.). Οι σχετικές γραμμές βρίσκονται κυρίως 
εντός και μεταξύ των Κάτω Χωρών, του Βελγίου, 
της Γερμανίας και της Γαλλίας, αλλά επίσης περιλαμ-
βάνουν τρεις εθνικές συνδέσεις της Ιταλίας.

Μολονότι τα αεροπλάνα τείνουν να υπερτερούν των 
τρένων για αποστάσεις πάνω από 300 χιλιόμετρα, 
υπάρχουν ακόμη πολλές γραμμές αυτής της από-
στασης, όπου ισχύει το αντίθετο (εικόνα 4.5). Αυτό 
υποδεικνύει ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές δια-
θέτουν τη δυναμική να ανταγωνιστούν επιτυχώς τις 
αεροπορικές για σχετικά μεγάλες αποστάσεις, υπό 
την προϋπόθεση ότι μπορεί να επιτευχθεί επαρ-
κής ταχύτητα λειτουργίας. Για τις γραμμές οι οποί-
ες εξετάζονται εδώ, οι ταχύτητες 140 km την ώρα 
μοιάζουν να είναι επαρκείς ώστε οι σιδηροδρομι-
κές μεταφορές να υπερτερούν των αεροπορικών 
(εικόνα 4.6). 

2.	Οι	επιδόσεις	οδικών	και	
σιδηροδρομικών	μεταφορών	
για	ημερήσια	ταξίδια	και	
για	μεγαλύτερα	διαφέρουν	
μεταξύ	κρατών	μελών	και	
ανά	βαθμό	αστικοποίησης	

Εκτός πόλεων, οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι συ-
νήθως λιγότερο ανεπτυγμένες όσον αφορά την 
πυκνότητα του δικτύου και τη συχνότητα των δρο-
μολογίων. Οι αποστάσεις είναι συχνά υπερβολικά 
μεγάλες για να χρησιμοποιηθούν ποδήλατα ή περ-
πάτημα. Κατά συνέπεια, η εξάρτηση από το αυτο-
κίνητο τείνει να είναι μεγαλύτερη. Για μετακινήσεις 
σε απόσταση έως 120 km, τα τρένα αποτελούν την 
κύρια εναλλακτική λύση σε σχέση με τα αυτοκίνητα, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σιδηροδρομικός 
σταθμός κοντά. Για μεγαλύτερες αποστάσεις έως 
500 km μεταξύ μεγαλύτερων αστικών κέντρων, τα 
τρένα μπορούν να υπερτερούν των αυτοκινήτων 
(καθώς επίσης και των αεροπλάνων, όπως είδαμε 
παραπάνω).

13 Όπως και πριν, αυτό ισχύει για ζεύγη αστικών κέντρων με τουλά-
χιστον 200 000 κατοίκους το καθένα (ή τα οποία είναι πρωτεύου-
σες χώρας) και τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 
500 km μεταξύ τους.

Σόλινγκεν / Βούπερταλ -
Φρανκφούρτη

Ουτρέχτη - Ντίσελντορφ
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Πτήση Σιδηροδρομική διαδρομή

Εικόνα 4.4 Συνολικός χρόνος σιδηροδρομικής 
και εναέριας μετακίνησης σε επιλεγμένες 
γραμμές, 2019 

Ώρες
Οι γραμμές ταξινομούνται ανά διαφορά στον χρόνο 
μετακίνησης μεταξύ σιδηροδρομικών και εναέριων μεταφορών.
Πηγή: ΓΔ REGIO και ΓΔ JRC βάσει αεροπορικών δεδομένων του 
SABRE.
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2.1	Οι	επιδόσεις	των	σιδηροδρομικών	
επιβατικών	μεταφορών	δεν	
είναι	καλές,	ειδικά	σε	αγροτικές	
περιοχές,	όμως	βελτιώνονται,	αν	η	
σιδηροδρομική	μετακίνηση	συνδυαστεί	
με	ένα	τμήμα	ποδηλασίας	

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές, ως βιώσιμο μέσο 
μεταφορών, είναι καίριας σημασίας για τον σχεδια-
σμό και την οικοδόμηση ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), καθώς περιλαμβάνεται στην 
πολιτική της ΕΕ για το κλίμα. 

Ο βαθμός που οι επιβάτες είναι πρόθυμοι να εξε-
τάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τρένο 
εξαρτάται από το πόσο θα διαρκέσει η μετακίνηση 
σε σύγκριση με το αν χρησιμοποιούσαν αυτοκίνη-
το. Εξαρτάται επίσης από την ευκολία προσπέλα-
σης του σταθμού αναχώρησης και προσπέλασης 
του τελικού προορισμού από τον σταθμό άφιξης14. 
Μια ρεαλιστική σύγκριση  μεταξύ της χρήσης τρένου 

14 Το επίκεντρο των αναλύσεων στο παρόν κεφάλαιο αφορά την 
προσβασιμότητα και τη διάρκεια των διαδρομών και δεν λαμβάνει 
υπόψη άλλους καθοριστικούς παράγοντες στην επιλογή συμπερι-
φοράς μετακίνησης, πρώτα από όλα το άμεσο κόστος μεταφοράς, 
όπως οι τιμές των εισιτηρίων, αλλά επίσης και πτυχές που σχετίζο-
νται με την ασφάλεια και την άνεση.
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Εικόνα 4.6 Διαφορά ανάμεσα στον χρόνο μετακίνησης με σιδηροδρομικές μεταφορές έναντι 
αεροπορικών μεταφορών, ανάλογα με την ταχύτητα λειτουργίας των τρένων μεταξύ ζευγών 
πόλεων, 2019 

Οι αρνητικές τιμές στον κάθετο άξονα υποδηλώνουν ότι ο συνολικός χρόνος μετακίνησης με σιδηροδρομικές μεταφορές είναι λιγότερος 
από ό,τι με αεροπορικές μεταφορές.
Πηγή: ΓΔ REGIO και ΓΔ JRC βάσει αεροπορικών δεδομένων του SABRE.
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Εικόνα 4.5 Διαφορά ανάμεσα στον χρόνο μετακίνησης με σιδηροδρομικές μεταφορές έναντι 
αεροπορικών μεταφορών, ανάλογα την απόσταση μεταξύ των ζευγών πόλεων, 2019

Οι αρνητικές τιμές στον κάθετο άξονα υποδηλώνουν ότι ο συνολικός χρόνος μετακίνησης με σιδηροδρομικές μεταφορές είναι λιγότερος 
από ό,τι με αεροπορικές μεταφορές.
Πηγή: ΓΔ REGIO και ΓΔ JRC βάσει αεροπορικών δεδομένων του SABRE.
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και  αυτοκινήτου πρέπει να γίνει «από πόρτα σε πόρ-
τα», όπου οι επιδόσεις εξαρτώνται επίσης από τους 
τρόπους μετακίνησης (περπάτημα, ποδηλασία, δη-
μόσιες συγκοινωνίες, αυτοκίνητο) οι οποίοι χρησι-
μοποιούνται σε συνδυασμό με το τρένο. Η εν λόγω 
σύγκριση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συχνότητα 
των σιδηροδρομικών δρομολογίων, που σημαίνει 
ότι η διάρκεια της μετακίνησης ενδέχεται να διαφέ-
ρει μεταξύ επιβατών οι οποίοι έχουν περιορισμένες 
επιλογές χρόνου αναχώρησης και/ή άφιξης και επι-
βατών που μπορούν να είναι ευέλικτοι σε σχέση με 
τους εν λόγους χρόνους. (Βλ. πλαίσιο 4.1). 

Οι σιδηροδρομικές επιδόσεις (στο παρόν κεφάλαιο 
ορίζονται ως πληθυσμός ο οποίος είναι προσβάσι-
μος εντός 90 λεπτών διά του πληθυσμού ο οποίος 
ζει σε ακτίνα 120 km —βλ. πλαίσιο 4.2) ποικίλουν 
σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών (ει-
κόνα 4.7). Η Ισπανία έχει τις υψηλότερες επιδόσεις 
και ακολουθούν η Αυστρία και η Γερμανία. Τα ανα-
τολικά κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως η Λιθουανία και η 
Ρουμανία, έχουν τις χαμηλότερες επιδόσεις15. 

Οι υψηλές επιδόσεις σιδηροδρομικών μεταφορών 
δεν μεταφράζονται πάντα σε καλή προσβασιμότητα. 
Για παράδειγμα, οι υψηλές επιδόσεις στη Δανία με-
ταφράζονται σε μόλις μέσου επιπέδου προσβασιμό-
τητα, υποδηλώνοντας ότι το χαμηλό επίπεδο εγγύ-
τητας (δηλ. περιοχή αραιοκατοικημένη) υπονομεύει 

15 Αυτές οι συγκρίσεις προϋποθέτουν ότι η διαδρομή με σιδηρόδρομο 
συνδυάζεται με σύντομο περπάτημα προς και από τους σταθμούς 
και ότι ο επιβάτης μπορεί να κάνει τη βέλτιστη επιλογή όσον αφορά 
τη χρονική στιγμή της μετακίνησης.
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Εικόνα 4.7 Προσβασιμότητα, εγγύτητα και επιδόσεις σιδηροδρομικών μεταφορών μαζί με σύντομο 
περπάτημα, 2019

Η προσβασιμότητα ορίζεται ως ο προσπελάσιμος πληθυσμός σε χρόνο μετακίνησης 90 λεπτών· η εγγύτητα ως ο πληθυσμός 
που ζει εντός ακτίνας 120 km· και οι σιδηροδρομικές επιδόσεις ως το κλάσμα της πρώτης προς τη δεύτερη. 
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Τα αριθμητικά δεδομένα λαμβάνουν υπόψη τη μετακίνηση σε βέλτιστο χρόνο. Μια σύντομη πεζοπορία ορίζεται ως μια πεζοπορία 
που δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώρες χωρίς σιδηρόδρομους (CY, MT).
Πηγή: REGIO-GIS.

Πλαίσιο	4.1	Ευέλικτες	
σιδηροδρομικές	μετακινήσεις	
έναντι	χρονικά	περιορισμένων	

Οι εκτιμήσεις επιδόσεων σε αυτό το υποτμή-
μα βασίζονται στην υπόθεση ότι οι επιβάτες δεν 
έχουν κανέναν χρονικό περιορισμό, μπορούν να 
σχεδιάσουν τη μετακίνησή τους, με την ταχύτερη 
διαθέσιμη σιδηροδρομική γραμμή και δεν χρειά-
ζεται να περιμένουν σε σταθμούς. Οι μετακινήσεις 
με περιορισμούς ως προς την ώρα αναχώρησης 
ίσως να αφορούν περισσότερο τις καθημερινές 
μετακινήσεις, όπως μεταξύ κατοικίας και εργα-
σίας.  Τέτοιου είδους μετακινήσεις περιορίζουν 
την επιλογή δρομολογίου και ίσως συνεπάγονται 
χρόνους αναμονής, αν στη μετακίνηση εμπλέκο-
νται και ανταποκρίσεις, ανάλογα με τη συχνότητα. 
Πράγματι, η ελκυστικότητα των τρένων για με-
τακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας εξαρτά-
ται από την ορθή συχνότητα των δρομολογίων. 
Οι επιδόσεις για μετακινήσεις με χρονικό περιο-
ρισμό είναι, προφανώς, χαμηλότερου επιπέδου. 
Οι αστικές περιοχές με τις υψηλότερες επιδόσεις 
είναι τώρα η Αυστρία και η Γαλλία, καθώς επί-
σης και η Δανία, γεγονός που δείχνει ότι έχουν 
πολύ συχνά δρομολόγια μέσα και γύρω από τις 
πόλεις τους. Οι επιδόσεις σε αστικές περιοχές στις 
Κάτω Χώρες είναι σχεδόν πανομοιότυπες με τις 
επιδόσεις στο Βέλγιο, παρότι οι επιδόσεις με την 
ταχύτερη διαθέσιμη ανταπόκριση είναι κατά πολύ 
υψηλότερες στο Βέλγιο (εικόνα 4.8α). Αυτό δείχνει 
ότι τα δρομολόγια στο Βέλγιο είναι λιγότερο συχνά 
από ό,τι στις Κάτω Χώρες.
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Πλαίσιο	4.2	Σημαντικοί	προκύπτοντες	δείκτες	για	τη	χάραξη	πολιτικής:	
προσβασιμότητα	σε	όρους	εγγύτητας	και	επιδόσεων	μεταφορών

Η βελτίωση της προσβασιμότητας (δηλ. η ευκολία 
προσπέλασης προορισμών ή δραστηριοτήτων κατα-
νεμημένων στον χώρο) συνιστά έναν από τους βα-
σικούς στόχους των πολιτικών στον τομέα των μετα-
φορών. Οι δείκτες προσβασιμότητας συνδυάζουν την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων με τη χωρική 
κατανομή των τοποθεσιών. Ωστόσο, η προσβασιμό-
τητα μιας πόλης μπορεί να είναι υψηλή λόγω καλού 
συστήματος μεταφορών ή λόγω μεγάλου μεγέθους 
και πυκνότητας της πόλης, με πολλούς πιθανούς προ-
ορισμούς και τους ανθρώπους συγκεντρωμένους 
εντός μικρής περιοχής. Για να γίνει διάκριση μεταξύ 
των δύο, το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών μαζί με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ έχει εκπονήσει 
ένα μεθοδολογικό πλαίσιο βάσει τριών συνιστωσών 
(συνοψίζεται στον  πίνακα 4.1).

Η απόλυτη προσβασιμότητα είναι ο συνολικός αριθ-
μός προορισμών ή πληθυσμών που είναι προσπε-
λάσιμοι (οδηγώντας, ποδηλατώντας, περπατώντας ή 
με δημόσιες συγκοινωνίες) εντός δεδομένου χρονι-
κού διαστήματος από ένα συγκεκριμένο μέρος. Όπως 
αναφέρεται παραπάνω, για την προσβασιμότητα συ-
νεκτιμάται τόσο το μέγεθος και η πυκνότητα μιας πό-
λης ή ενός συγκεκριμένου μέρους όσο και το δίκτυο 
μεταφορών που συνδέει το εν λόγω μέρος με άλλα 
μέρη, τόσο εντός όσο και εκτός της πόλης. 

Η εγγύτητα αφορά τη χωρική συγκέντρωση γύρω 
από το σημείο αφετηρίας μιας μετακίνησης και τους 
πιθανούς προορισμούς ή τον αριθμό των ατόμων τα 
οποία είναι προσπελάσιμα. Προσμετρά τον αριθμό 
των προορισμών ή των πληθυσμών, εντός μιας δε-
δομένης απόστασης από την αφετηρία, ασχέτως από 
τον χρόνο που απαιτείται για τη μετακίνηση προς τους 
εν λόγω προορισμούς ή πληθυσμούς. Η εγγύτητα εν 
προκειμένω ορίζεται από γεωγραφικά χαρακτηριστι-
κά και την πολιτική χρήσης γης που επηρεάζουν την 

απόσταση μεταξύ της αφετηρίας και των πιθανών 
προορισμών των επιβατών. 

Οι επιδόσεις των μεταφορών για κάθε τρόπο μεταφο-
ράς λαμβάνει ρητά υπόψη τη χωρική κατανομή των 
προορισμών. Συσχετίζει τον συνολικό αριθμό προορι-
σμών ή πληθυσμών που είναι προσπελάσιμοι (με αυ-
τοκίνητο, δημόσιες συγκοινωνίες ή ποδήλατο) με τον 
αριθμό των κοντινών προορισμών ή πληθυσμών (δηλ. 
εντός δεδομένης ακτίνας). Υπολογίζεται ως το κλάσμα 
της προσβασιμότητας, με δεδομένο τρόπο μεταφοράς, 
προς την εγγύτητα των πιθανών προορισμών ή πλη-
θυσμών οι οποίοι μπορούν να προσπελαστούν. Ένα 
κλάσμα που ισούται με ένα ή περισσότερο σημαίνει ότι 
οι επιδόσεις ενός συγκεκριμένου τρόπου είναι υψηλές, 
και ένα κλάσμα κοντά στο μηδέν σημαίνει ότι είναι χα-
μηλές όσον αφορά την παροχή πρόσβασης σε κοντινές 
αποστάσεις. Μολονότι είναι κάπως αόριστο, αποφεύ-
γει τα συστηματικά σφάλματα τα οποία προκύπτουν 
από τον αριθμό των προορισμών ή το μέγεθος των 
πληθυσμών που περιβάλλουν την εν λόγω τοποθεσία. 
Συμπεριλαμβάνει αρκετές πτυχές αποδοτικότητας που 
αξιολογείται ως προς το κατά πόσο παρέχει πρόσβαση 
σε προορισμούς, όπως στην περίπτωση των δημόσι-
ων συγκοινωνιών: συχνότητα δρομολογίων· ταχύτητα 
οχήματος· αριθμό στάσεων και αλλαγών· και απόσταση 
έως την κοντινότερη στάση ή τον κοντινότερο σταθ-
μό. Αυτή η έννοια των επιδόσεων μεταφορών ορίζεται 
στενά στο πλαίσιο της προσβασιμότητας και, έτσι, δεν 
αντικατοπτρίζει άλλες πτυχές, όπως τιμές των εισιτη-
ρίων, περιβαλλοντικό κόστος, ασφαλή κυκλοφορία ή 
πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης.

Ένα χαρακτηριστικό αυτής της δέσμης δεικτών είναι 
ότι η προσβασιμότητα προκύπτει από την εγγύτητα 
συν τις επιδόσεις των μεταφορών. Αυτά τα δύο μαζί 
δείχνουν τι αντίκτυπο έχουν τα μοντέλα χρήσης γης 
και τα δίκτυα μεταφορών επί της προσβασιμότητας. 

Πίνακας	4.1	Δείκτες	προσβασιμότητας

Δείκτης	προσβασιμότητας	 Περιγραφή	

Απόλυτη προσβασιμότητα Αριθμός προορισμών ή πληθυσμών που είναι προσπελάσιμοι εντός σταθερού χρονικού 
διαστήματος με δεδομένο τρόπο μεταφοράς (δηλ. προσβάσιμοι προορισμοί ή πληθυσμοί). 

Εγγύτητα Συνολικός αριθμός προορισμών ή πληθυσμών εντός ορισμένης 
απόστασης (δηλ. κοντινές προορισμοί ή πληθυσμοί).

Επιδόσεις των μεταφορών Κλάσμα των προσβάσιμων προορισμών ή πληθυσμών 
προς κοντινούς προορισμούς ή πληθυσμούς. 
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την ποιότητα του σιδηροδρομικού δικτύου και των 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Ομοίως, στη Σουηδία, 
όπου οι επιδόσεις είναι παρεμφερείς με των Κάτω 
Χωρών και του Βελγίου, η προσβασιμότητα είναι 
σχετικά χαμηλού επιπέδου, εξαιτίας της χαμηλής 
εγγύτητας, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον χαμη-
λό βαθμό πυκνότητας του πληθυσμού. Αντιθέτως, 
η υψηλότερη προσβασιμότητα με τρένο συναντάται 
στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, παρότι οι σιδηρο-
δρομικές επιδόσεις είναι μόνο μέτριες.

Σε όλα τα κράτη μέλη, οι επιδόσεις των σιδηροδρό-
μων είναι πολύ χαμηλότερου επιπέδου από ό,τι οι 
επιδόσεις του αυτοκινήτου. Ο αριθμός των ατόμων 

στην ΕΕ τα οποία είναι προσβάσιμα με αυτοκίνητο 
εντός 90 λεπτών είναι εννέα φορές μεγαλύτερος 
από ό,τι με τρένο. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει ότι τα 
άτομα περπατούν από και προς τον σταθμό. Η χρή-
ση άλλων μέσων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις 
επιδόσεις (βλ. παρακάτω). 

Οι επιδόσεις των σιδηροδρόμων ποικίλουν ακόμη 
περισσότερο μεταξύ των περιφερειών (σε επίπεδο 
NUTS 3) (χάρτης 4.3). Αν υποθέσουμε ότι οι σιδηρο-
δρομικές μετακινήσεις συνδυάζονται με περπάτημα 
από και προς τον σταθμό, περίπου 12 % του πληθυ-
σμού της ΕΕ, ως επί το πλείστον σε αστικές περιο-
χές, έχει πρόσβαση σε αξιοπρεπείς σιδηροδρομικές 
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 υπηρεσίες (δείκτης επιδόσεων πάνω από 20). Οι κο-
ρυφαίες περιφέρειες περιλαμβάνουν το Παρίσι και τις 
γύρω περιφέρειες, το Βερολίνο, τη Βαρκελώνη, την 
Κοπεγχάγη και τις γύρω περιφέρειες και τη Βιέννη, 
αλλά και τη Σαραγόσα και τη Βαγιαδολίδ της Ισπανίας, 
καθώς διαθέτουν υπηρεσίες τρένων υψηλών ταχυτή-
των. Σε όλες τις περιφέρειες NUTS 3, οι επιδόσεις των 
σιδηροδρόμων είναι χαμηλότερου επιπέδου από ό,τι 
οι οδικές (βλ. παρακάτω), γεγονός που δεν ενθαρρύ-
νει καθόλου τους ανθρώπους να μετακινούνται με το 
τρένο, ιδίως αν πρέπει να μετακινούνται συχνά. 

Οι επιδόσεις βελτιώνονται σημαντικά όταν οι μετα-
κινήσεις με το τρένο συνδυάζονται με σύντομη πο-
δηλασία αντί με σύντομο περπάτημα (χάρτης 4.4.). 
Αυτό αυξάνει τον δείκτη μέσων επιδόσεων της ΕΕ 
από εννέα σε 21, και το ποσοστό του πληθυσμού με 
πρόσβαση σε έναν δείκτη επιδόσεων πάνω από 20 
σε 40 %. Σε αρκετές μητροπολιτικές περιφέρειες της 
Γαλλίας και της Γερμανίας, περιλαμβανομένων του 
Βερολίνου και του Παρισιού, ο δείκτης σιδηροδρομι-
κών επιδόσεων ανέρχεται σε 80 ή παραπάνω. Οι σι-

δηρόδρομοι παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα από 
ό,τι οι οδικές μετακινήσεις σε όλες τις περιφέρειες. 

Όπως είναι αναμενόμενο, οι επιδόσεις των σιδηρο-
δρόμων, είτε με περπάτημα είτε με ποδηλασία, τεί-
νουν να είναι υψηλότερες στις πόλεις και έπειτα ακο-
λουθούν οι μικρές πόλεις (εικόνα 4.8α). Οι επιδόσεις 
είναι χαμηλότερες σε αγροτικές περιοχές (βλ. πλαίσιο 
4.3 για τους ορισμούς), αντικατοπτρίζοντας το γεγο-
νός ότι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί τείνουν να βρίσκο-
νται μέσα ή κοντά σε αστικά κέντρα, καθώς και ότι οι 
αγροτικές περιοχές είναι πιο αραιοκατοικημένες. 

Για τις σιδηροδρομικές διαδρομές οι οποίες συνδυ-
άζονται με σύντομο περπάτημα, οι αστικές περιοχές 
στη Δανία, τη Γαλλία, την Αυστρία και την Ισπανία 
έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις, ιδίως η Δανία με 
το πυκνό προαστικό σιδηροδρομικό δίκτυό της στην 
Κοπεγχάγη και τις γύρω περιοχές. Στα περισσότε-
ρα κράτη μέλη, οι μικρότερες πόλεις είναι λιγότερο 
συνδεδεμένες από ό,τι οι μεγαλύτερες, παρότι στο 
Λουξεμβούργο, τη Σουηδία και την Πολωνία, οι επι-
δόσεις είναι παρόμοιες. 

Η χρήση ποδηλάτου αντί περπατήματος προς τον 
σταθμό αυξάνει τον συντελεστή επιδόσεων των σι-
δηροδρόμων σε πάνω από 50 σε πόλεις της Δανίας 
και της Γαλλίας. Σε όλα τα κράτη μέλη, οι πόλεις αξι-
οποιούν τον συνδυασμό σιδηροδρόμου-ποδηλάτου, 
για το αποτέλεσμα των επιδόσεων των μεταφορών 
τους (εικόνα 4.8β). Ωστόσο, οι επιδόσεις των σιδη-
ροδρόμων βελτιώνονται επίσης σε μικρές πόλεις και 
προάστια με χρήση ποδηλάτου, ιδίως στη Σουηδία, 
τη Γερμανία και τη Δανία (και σε αγροτικές περιοχές, 
παρότι λιγότερο). Αυτό συνηγορεί υπέρ της περαι-
τέρω ανάπτυξης υποδομών φιλικών στο ποδήλατο 
γύρω από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

2.2	Οι	επιδόσεις	των	οδικών	μεταφορών	
είναι	υψηλότερες	από	ό,τι	των	
σιδηροδρομικών,	όμως	παραμένουν	χαμηλά	
σε	κράτη	μέλη	και	αγροτικές	περιοχές

Όσον αφορά τις επιδόσεις των οδικών μεταφορών16 
με αυτοκίνητο, το 2018 υπήρχαν διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών, ενώ οι υψηλότερες καταγρά-
φηκαν στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες (εικόνα 4.9). 
Αμφότερες αυτές οι χώρες είναι σχετικά μικρές και σε 
πολύ μεγάλο βαθμό αστικοποιημένες, με πυκνό οδικό 
δίκτυο. Η Μάλτα και η Κύπρος κατατάσσονται τρίτη και 
τέταρτη, συνεπώς μικρά νησιά με προορισμούς εντός 
90 λεπτών. Η Πορτογαλία και η Ισπανία, δύο κράτη 

16 Για περιγραφή του δείκτη επιδόσεων μεταφορών βλ. το πλαίσιο  4.2.

Πλαίσιο	4.3	Βαθμός	
αστικοποίησης	επιπέδου	2

Η τυπολογία ταξινομεί τα φατνία καννάβου 1 τ.
χλμ. σε έξι κατηγορίες με βάση το μέγεθος και την 
πυκνότητα του πληθυσμού. 

1. Μια πόλη έχει πληθυσμό τουλάχιστον 50 000 
σε συνεχόμενα φατνία υψηλής πυκνότητα πυ-
κνότητας (> 1 500 κάτοικοι/km2) 

2. Μια κωμόπολη έχει πληθυσμό από 5 000 έως 
50 000 κατοίκους σε φατνία υψηλής ή μέτρι-
ας πυκνότητας (> 300 κάτοικοι/km2)

3. Τα προάστια είναι φατνία μέτριας πυκνότη-
τας που ξεκινούν από συστάδες με πληθυσμό 
τουλάχιστον 5 000 άτομα, αλλά δεν ανήκουν 
σε κωμόπολη

4. Ένα χωριό έχει πληθυσμό από 500 έως 
5 000 κατοίκους σε φατνία μέτριας πυκνό-
τητας 

5. Οι αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές εί-
ναι φατνία χαμηλής πυκνότητας (από 50 έως 
300 κάτοικοι/km²)

6. Οι κατ’ εξοχήν ακατοίκητες περιοχές είναι 
φατνία χαμηλής πυκνότητας (από 0 έως 
50 κάτοικοι/km²)

Για διεξοδικότερη περιγραφή, δείτε:  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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μέλη με σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές μετα-
φορών, διαθέτουν τώρα επιδόσεις οδικών μεταφο-
ρών πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και παρεμφερείς 
με αυτές της Γερμανίας και της Γαλλίας. Οι χαμηλότε-
ρες επιδόσεις οδικών μεταφορών συναντώνται στη 
Σλοβακία και τη Βουλγαρία, επειδή τα οδικά δίκτυά 
τους δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη πλήρως, άλλα και 
λόγω ορεινών περιοχών όπου και επιβάλλονται περι-
ορισμοί στο οδικό δίκτυο λόγω γεωγραφίας17.

17 Επιπροσθέτως, ίσως να εμπλέκονται και οικονομικοί περιορισμοί, 
καθώς τα οδικά δίκτυα σε ορεινές περιοχές κοστίζουν περισσότερο 
για να κατασκευαστούν και να συντηρηθούν.

Υφίσταται στενός δεσμός μεταξύ προσβασιμότητας και 
εγγύτητας. Από μόνη της η προσβασιμότητα, ωστόσο, 
δεν συνιστά κατάλληλο δείκτη για τις επιδόσεις των 
οδικών μετακινήσεων, επειδή καθορίζεται από την εγ-
γύτητα (δηλ. από το πόσοι άνθρωποι ζουν κοντά). Στη 
Φινλανδία ή τη Σουηδία, η προσβασιμότητα είναι κάτω 
από το ήμισυ της προσβασιμότητα της Πολωνίας, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι η Σουηδία και η Φινλανδία χρει-
άζονται περισσότερες επενδύσεις σε οδικό δίκτυο για 
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Η προσβασιμότητα ορίζεται ως ο προσπελάσιμος πληθυσμός σε χρόνο μετακίνησης 90 λεπτών· η εγγύτητα ως ο πληθυσμός που ζει εντός 
ακτίνας 120 km· και οι επιδόσεις του αυτοκινήτου υπολογίζονται ως το κλάσμα της πρώτης προς τη δεύτερη (βλ. επίσης πλαίσιο 4.2).

Πλαίσιο	4.4	Η	αύξηση	του	μήκους	των	αυτοκινητόδρομων	τα	
τελευταία	χρόνια	διαφέρει	πολύ	μεταξύ	των	κρατών	μελών

Επενδύσεις σε νέους αυτοκινητόδρομους μπορεί να 
βοηθήσουν να αυξηθεί η προσβασιμότητα και οι επι-
δόσεις των οδικών μεταφορών. Αυτά 
σχετίζονται στατιστικά με την πυκνότη-
τα των αυτοκινητόδρομων και το πο-
σοστό τους στο οδικό δίκτυο ευρύτερα. 

Κατά την περίοδο 2006–2019, το μή-
κος των αυτοκινητόδρομων αυξήθη-
κε σε όλα τα κράτη μέλη, εκτός της 
Κύπρου, όπου παρέμεινε αμετάβλητο 
(εικόνα 4.10). Εντούτοις, παρατηρού-
νται μεγάλες διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών, με το μήκος του αυ-
τοκινητόδρομου στην Ιρλανδία και τη 
Ρουμανία να αυξάνεται επί τέσσερις 
φορές ενώ στην Αυστρία, τη Γερμανία, 
την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία 
και τη Σλοβενία η αύξηση ανέρχονταν 
σε κάτω από 10 %. Η αύξηση ήταν 
κατά μέσο όρο μεγαλύτερη στα ανα-

τολικά κράτη μέλη, όπου υπήρχαν συγκριτικά λίγοι 
αυτοκινητόδρομοι στην αρχή της περιόδου.
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Εικόνα 4.10 Μήκος αυτοκινητόδρομου, 2006–2019
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να καλύψουν τη διαφορά με τα άλλα κράτη μέλη. Στη 
Φινλανδία και τη Σουηδία, περίπου το 80 % του πλη-
θυσμού σε ακτίνα 120 km είναι προσπελάσιμο εντός 
90 λεπτών, έναντι του μόλις 62 % στην Πολωνία. 

Οι επιδόσεις των οδικών μεταφορών με αυτοκίνητο 
διαφέρουν επίσης σε σημαντικό βαθμό μεταξύ των 
περιφερειών εντός των κρατών μελών, τόσο σε λι-
γότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη (ιδίως σε Βουλγαρία, 
Ελλάδα και Πολωνία) όσο και στα περισσότερο ανε-
πτυγμένα κράτη μέλη (ιδίως σε Γαλλία και Φινλανδία) 
(χάρτης 4.5). Οι επιδόσεις των οδικών μεταφορών 
τείνουν να είναι σχετικά χαμηλές στην Ανατολική 
Ευρώπη και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές των 
Κάτω Χωρών και του Βελγίου, καθώς επίσης και σε 
πολλές ισπανικές περιφέρειες. Σε αρκετές περιφέρειες 
της Ισπανίας, ωστόσο, παρότι δεν είναι πυκνοκατοικη-
μένες κατά μέσο όρο, ο πληθυσμός είναι συγκεντρω-
μένος σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, μικρές πόλεις 
και χωριά, με αξιοπρεπή οδικά δίκτυα που παρέχουν 
πρόσβαση σε μεγάλο πληθυσμό κατόπιν οδήγησης 
90 λεπτών. Οι περισσότερες μητροπολιτικές περιφέ-
ρειες πρωτεύουσας καταγράφουν υψηλές επιδόσεις 
οδικών μεταφορών· αυτό είναι ιδιαιτέρως έντονο σε 
Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία και Σλοβακία, όπου οι 
συνολικές επιδόσεις είναι χαμηλού επιπέδου. 

Οι επιδόσεις των οδικών μεταφορών διαφέρουν 
ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίησης. Οι πόλεις 
έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη. Οι επιδόσεις στις πόλεις δεν αντικατοπτρίζουν 
μόνο τις διαδρομές εντός πόλεων, αλλά εξαρτώνται 
σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια των μετακι-
νήσεων μεταξύ πόλης και γύρω περιοχών σε από-

σταση έως και 120 km, που μπορούν κάλλιστα να 
περιλαμβάνουν και αγροτικές περιοχές. Παρά τις γε-
νικές υψηλές επιδόσεις τους, υπάρχουν μεγάλες δια-
φορές μεταξύ των πόλεων στα διάφορα κράτη μέλη 
(εικόνα 4.11). Μολονότι στις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, 
τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, ο δείκτης για 
τις επιδόσεις των οδικών μεταφορών υπερβαίνει το 
100, βρίσκεται κάτω του 75 σε Ρουμανία, Σλοβακία, 
Βουλγαρία, Πολωνία και Κροατία. Σε αυτά τα κράτη 
μέλη υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις επιδόσεις με-
ταξύ των τριών ειδών αστικής περιοχής, λόγω των 
χαμηλών επιδόσεων στις μικρές πόλεις και τα προ-
άστια. Επίσης, διαπιστώνονται μεγάλες διαφορές εν 
προκειμένω σε πολλά άλλα κράτη μέλη λόγω μέσης 
πυκνότητας και μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των 
τοποθεσιών, ειδικά σε Φινλανδία και Σουηδία. 

Τα τρία είδη αγροτικών περιοχών έχουν τις χαμη-
λότερες επιδόσεις στις οδικές μεταφορές σε όλα τα 
κράτη μέλη, αλλά αυτό δεν υποδηλώνει αναγκαστικά 
έλλειψη δρόμων. Το κατά κεφαλήν οδικό δίκτυο είναι 
τέσσερις φορές μεγαλύτερο στα χωριά από ό,τι στις 
πόλεις, 10 φορές μεγαλύτερο σε αραιοκατοικημένες 
αγροτικές περιοχές και 20 φορές μεγαλύτερο σε κατ’ 
εξοχήν ακατοίκητες περιοχές. Οι πιο αραιοκατοικημέ-
νες περιοχές χρειάζονται περισσότερους δρόμους, για 
να διασφαλίζεται ένας ορισμένος βαθμός πρόσβασης 
στον πληθυσμό. Οι επιδόσεις των οδικών μεταφορών 
είναι, επομένως, ιδιαιτέρως χαμηλές σε αραιοκατοι-
κημένες αγροτικές περιοχές και σε κατ’ εξοχήν ακα-
τοίκητες περιοχές. Μόνο στα πυκνοκατοικημένα κράτη 
μέλη, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες καθώς και στη 
Μάλτα και την Κύπρο, οι αγροτικές περιοχές έχουν 
επιδόσεις οδικών μεταφορών παρεμφερείς με αυτές 
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Το μέγεθος του σφαιριδίου αντιπροσωπεύει το ποσοστό του εθνικού πληθυσμού που ζει στην περιοχή

Οι χώρες ταξινομούνται με βάση την τιμή των πόλεων.
Πηγή: REGIO-GIS.
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των αστικών περιοχών. Σε αυτά τα κράτη μέλη, οι εν 
λόγω περιοχές είθισται να είναι αραιοκατοικημένες 
περιοχές οι οποίες βρίσκονται μάλλον κοντά παρά μα-
κριά σε πιο πυκνοκατοικημένες και καλά διασυνδεδε-
μένες περιοχές. Στα περισσότερα κράτη μέλη, ωστόσο, 
οι επιδόσεις στις αγροτικές περιοχές είναι σημαντικά 
χαμηλότερες από ό,τι στις αστικές. Υπάρχουν μεγάλες 
διακυμάνσεις με τις αγροτικές περιοχές σε βορειο-
δυτικά και νότια κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της 
Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, να 

καταγράφουν υψηλότερες επιδόσεις από ό,τι οι αγρο-
τικές περιοχές των ανατολικών κρατών μελών, όπως 
η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία. 

2.3	Η	ανάπτυξη	σημείων	φόρτισης	
ηλεκτρικών	οχημάτων	παραμένει	άνιση

Η μετάβαση σε οχήματα εναλλακτικών καυσίμων, 
που είναι αναγκαία για να μειωθεί η εξάρτηση από 
το πετρέλαιο και για να μετριαστεί ο  περιβαλλοντικός 

Πλαίσιο	4.5	Οι	επιδόσεις	των	μεταφορών	είναι	χαμηλότερες	στις	παραμεθόριες	περιοχές

1 στους 7 κατοίκους της ΕΕ ζει σε απόσταση 25 km 
από εθνικό χερσαίο σύνορο. Παρότι η πολιτική μετα-
φορών της ΕΕ δίνει μεγάλη έμφαση σε επενδύσεις και 
τη συνδεσιμότητα των διασυνοριακών υποδομών, οι 
επιδόσεις των οδικών μεταφορών είναι χαμηλότερες 
στις παραμεθόριες περιοχές από ό,τι σε άλλες περιο-
χές (εικόνα 4.12α). Αυτή η διαφορά είναι εντονότερη 
στις αγροτικές περιοχές. Στις πόλεις, τις μικρές πόλεις 
και τα προάστια, οι επιδόσεις των οδικών μεταφορών 
μοιάζουν περισσότερο μεταξύ παραμεθόριων και των 
άλλων περιοχών. Πέρα από την περιπλοκότητα του 
συντονισμού των διασυνοριακών υποδομών, οι χα-
μηλές επιδόσεις στις παραμεθόριες περιοχές οφείλο-
νται επίσης σε φυσικά εμπόδια κατά μήκος των συνό-
ρων, όπως βουνά και μεγάλους ποταμούς. Ορισμένες 
από τις χαμηλότερες επιδόσεις εντοπίζονται κοντά 
σε σύνορα σε ορεινές περιοχές (Πολωνία–Σλοβακία, 
Αυστρία–Ιταλία, Βουλγαρία–Ελλάδα) ή κατά μήκος 
παραποτάμιου συνόρου (Βουλγαρία–Ρουμανία). Αντί-
στροφα, οι καλύτερες επιδόσεις συναντούνται στις 
επίπεδες και συγκριτικά πυκνοκατοικημένες περιοχές 
κατά μήκος των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών 
της Μπενελούξ, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Οι διασυνοριακές σιδηροδρομικές μεταφορές, αν συ-
γκριθούν με τις οδικές, δυσχεραίνονται από ποικίλα 
πρόσθετα εμπόδια που σχετίζονται με την τεχνική δι-
αλειτουργικότητα, τον συντονισμό των δρομολογίων 
και διοικητικά ζητήματα, μεταξύ άλλων παραγόντων. 
Κατά συνέπεια, ο ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος 
παρουσιάζει ακόμα πολυάριθμα κενά στα χερσαία 
σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, και εκεί τα εθνικά 
σιδηροδρομικά δίκτυα δεν συνδέονται σωστά. Πράγ-
ματι, η διαφορά στις επιδόσεις των σιδηροδρομικών 
μεταφορών μεταξύ παραμεθόριων και μη παραμε-
θόριων περιοχών είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι για 
τις οδικές μεταφορές (εικόνα 4.12β). Οι χαμηλότερες 
επιδόσεις των σιδηροδρόμων στις παραμεθόριες πε-
ριοχές είναι πιο έντονες στις πόλεις, τις μικρές πόλεις 
και τα προάστια. Αυτό ίσως συνδέεται με το γεγονός 
ότι όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα είναι αρχικά σχεδι-
ασμένα για να συνδέουν πόλεις και μικρές πόλεις με 
προάστια· και, επομένως, είναι σε αυτές τις περιοχές 
εκεί όπου οι επιπτώσεις των ελλιπών διασυνοριακών 
συνδέσεων είναι σοβαρότερες.
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Εικόνα	4.12	Επιδόσεις	των	μεταφορών	σε	διασυνοριακές	και	όχι	διασυνοριακές	περιοχές		
ανά	βαθμό	αστικοποίησης
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αντίκτυπος των οδικών μεταφορών, εξαρτάται από 
την κατασκευή ενός δικτύου υποδομών για τα εν 
λόγω οχήματα και ειδικότερα σημείων φόρτισης 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το 2021, ο αριθμός σημείων φόρτισης στην ΕΕ είναι 
μόλις 120 ανά εκατομμύριο κατοίκους. Οι μεγαλύτε-
ροι αριθμοί σε σχέση με τον πληθυσμό σημειώνονται 
σε ορισμένες αλπικές περιφέρειες της Αυστρίας και 
της Ιταλίας, σε διάφορα μέρη της Γερμανίας και των 
Κάτω Χωρών και σε λίγες περιφέρειες της Γαλλίας 
(χάρτης 4.6). Οι υποδομές φόρτισης είναι σχετι-
κά υποανάπτυκτες σε περιφέρειες της Λιθουανίας, 
της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της 
Ελλάδας, της Κύπρου και της Δανίας. Η διακύμανση 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ αντικατοπτρίζει σε 
μεγάλο βαθμό τις διαφορές μεταξύ των κρατών με-
λών μάλλον παρά τις διαφορές στο εσωτερικό τους. 
Παρόλα ταύτα, υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις 
μεταξύ των περιφερειών σε ορισμένα κράτη μέλη, 
μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ισπανία. 

3.	Διασύνδεση	των	κοντινών	
προορισμών:	επιδόσεις	σε	πόλεις	
και	μητροπολιτικές	περιοχές

3.1	Η	πλειονότητα	των	ανθρώπων	
που	ζουν	σε	πόλεις	έχουν	καλή	
πρόσβαση	σε	δημόσιες	συγκοινωνίες

Ο 11ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών (ΣΒΑ) αφορά την απαλλαγή των πόλεων και 
των ανθρώπινων οικισμών από αποκλεισμούς, να 
γίνουν ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι. Οι δημό-
σιες συγκοινωνίες είναι σημαντικές. Πράγματι, ένας 
από τους επιμέρους στόχους του γενικότερου παρα-
πάνω στόχου είναι η παροχή ασφαλών, οικονομικά 
προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων 
μεταφορών για όλους και η βελτίωση της ασφάλει-
ας των δρόμων, κυρίως μέσω της επέκτασης των 
δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσο-
χή στις ανάγκες των γυναικών, των παιδιών και των 
ατόμων με αναπηρία, ιδίως εκείνων που βρίσκονται 
σε ευάλωτες καταστάσεις. Ο βασικός δείκτης είναι 
το ποσοστό του πληθυσμού που έχει εύκολη πρό-
σβαση σε στάση ή σταθμό δημόσιας συγκοινωνίας, 
είτε λεωφορείου, τραμ, μετρό είτε τρένου, καθώς 
και η συχνότητα των δρομολογίων αφού φτάσουν 
εκεί. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να περπατήσουν 
έως 500 μέτρα για να φτάσουν σε μια στάση λε-
ωφορείου ή τραμ και/ή έως ένα χιλιόμετρο για να 
φτάσουν σε σταθμό τρένου ή μετρό. 

Η πρόσβαση σε στάση δημόσιας συγκοινωνίας σε 
τόση απόσταση δεν αποτελεί πρόβλημα στη συ-
ντριπτική πλειονότητα των αστικών κέντρων της ΕΕ 
(χάρτης 4.7). Σε πάνω από το ήμισυ των πόλεων 
που εξετάζονται, αυτό ισχύει για πάνω από το 95 % 
του πληθυσμού. Σε μόλις 12 από τις 384 πόλεις 
καταγράφεται ποσοστό κάτω από 80 %, ενώ πολ-
λές από αυτές είναι μικρότερες ολλανδικές πόλεις, 
όπου χρησιμοποιείται ποδήλατο. Οι μέσοι όροι των 
κρατών μελών κυμαίνονται από 88 % στη Ρουμανία 
έως 99 % στο Λουξεμβούργο, με το ποσοστό σε 
όλη την ΕΕ να είναι κατά μέσο όρο 94 % σε πόλεις 
με πληθυσμό μικρότερο από 100 000 και 98 % σε 
αυτές με πληθυσμό πάνω από δύο εκατομμύρια. Η 
πρόσβαση σε στάσεις δημόσιων συγκοινωνιών σε 
άλλου είδους ανθρώπινους οικισμούς (δηλ. εκτός 
των πόλεων) μπορεί να αναμένεται να είναι πολύ 
μικρότερη από ό,τι στις πόλεις, μολονότι δεν είναι 
άμεσα διαθέσιμα δεδομένα για μια τέτοια ανάλυση.

3.2	Εντός	των	πόλεων,	οι	κοντινές	
τοποθεσίες	μπορούν	πιο	εύκολα	να	
προσπελαστούν	με	ποδήλατο	από	
ό,τι	με	τη	δημόσια	συγκοινωνία	

Εκτός της πρόσβασης σε βολικά τοποθετημένες 
στάσεις δημόσιων συγκοινωνιών, η συχνότητα των 
δρομολογίων και οι προορισμοί ή ο προσπελάσιμος 
πληθυσμός συνιστούν επίσης βασικές πλευρές της 
βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις. Αυτό το υποτμή-
μα αξιολογεί τις επιδόσεις των δημόσιων συγκοινω-
νιών στις πόλεις της ΕΕ, που καθορίζονται ως ποσο-
στό του πληθυσμού μέσα στην πόλη εντός ακτίνας 
7,5 km, ο οποίος είναι προσπελάσιμος κατόπιν μετα-
κίνησης 30 λεπτών «από πόρτα σε πόρτα». 

Μεταξύ των 39 πόλεων της ΕΕ που αναλύθηκαν, ο 
δείκτης για τις επιδόσεις των δημόσιων συγκοινω-
νιών για μετακινήσεις που μπορούν πραγματοποιη-
θούν εντός 30 λεπτών ανέρχεται σε ένα ταπεινό 29 
(εικόνα 4.13), γεγονός που σημαίνει ότι ένας κάτοικος 
πόλης μπορεί να προσπελάσει 29 % του πληθυσμού 
που ζει εντός 7,5 km με δημόσιες συγκοινωνίες μέσα 
σε 30 λεπτά. Ο δείκτης, εντούτοις, κυμαίνεται από 13 
στο Δουβλίνο έως 48 στο Λουξεμβούργο. 

Για τη διευκόλυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότη-
τας δεν μπορούμε να αρκούμαστε στις δημόσιες συ-
γκοινωνίες. Το περπάτημα και η ποδηλασία, καθώς 
και άλλες μορφές μικροκινητικότητας, ενδείκνυνται 
για μικρές αποστάσεις εντός των πόλεων, ενώ τυ-
χόν ενθάρρυνση των παραπάνω μπορεί να συμβάλ-
λει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. 
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∆είκτης ΣΒΑ του ΟΗΕ 11.2.1: στάση λεωφορείου ή τραµ εντός 500 m 
και/ή στάση τρένου ή µετρό εντός 1 km.
Πηγή: επιχειρήσεις δηµόσιων συγκοινωνιών, UIC, Eurostat, ΕΣΥ, Urban 
Atlas 2018 του προγράµµατος Copernicus, OpenStreetMap, TomTom, 
REGIO-GIS.

Χάρτης 4.7 Πληθυσµός µε στάση δηµόσιας συγκοινωνίας σε κοντινή απόσταση µε τα πόδια, 
2018–2019
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Σε κάθε μία από τις 39 πόλεις που εξετάστηκαν, οι επι-
δόσεις του ποδηλάτου για μικρές μετακινήσεις είναι 
πολύ υψηλότερες από ό,τι αυτές των δημόσιων συ-
γκοινωνιών ως προς το ότι πολλοί περισσότεροι άν-
θρωποι εντός ακτίνας 7,5 km είναι προσβάσιμοι εντός 
30 λεπτών. Ένα βασικό μέρος της διαφοράς οφείλεται 
στην απουσία των χρόνων αναμονής. Ωστόσο, δεν εί-
ναι όλοι οι δρόμοι των πόλεων κατάλληλοι για ποδη-
λασία, και η ανάλυση αποκλείει τους δρόμους όπου η 
ποδηλασία δεν επιτρέπεται (ως επί το πλείστον τους 
αστικούς αυτοκινητόδρομους), ενώ προσαρμόζεται 
όσον αφορά τις ταχύτητες σε ανηφορικούς δρόμους. 
Η ευκολία χρήσης ποδηλάτου εξαρτάται επίσης από 
τα μέτρα στήριξης που προβλέπονται με τη μορφή πο-
δηλατοδρόμων, περιορισμών κυκλοφορίας και ορίων 
ταχύτητας. Καθώς αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη εδώ, 
ο δείκτης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέτρο πιθανών 
επιδόσεων της μετακίνησης με ποδήλατο. 

Παρά τη διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ δημόσι-
ων συγκοινωνιών και ποδηλάτων, υπάρχει κάποια 
συνέπεια όσον αφορά την κατάταξη των πόλεων 
σε σχέση με αυτά τα δύο. Όσον αφορά τις δημό-
σιες συγκοινωνίες, οι επιδόσεις της Κλουζ-Ναπόκα 
(Ρουμανία) και του Λουξεμβούργου βρίσκονται στην 
κορυφή των επιδόσεων με ποδήλατο (με τιμές κοντά 
στο 100), ενώ το Τάλιν, η Λιουμπλιάνα και η Γάνδη 
έχουν, επίσης, σχετικά υψηλές επιδόσεις τόσο για το 
ποδήλατο όσο και για τις δημόσιες συγκοινωνίες. 

3.3	Οι	επιδόσεις	του	αυτοκινήτου	στις	
μητροπολιτικές	περιοχές	επηρεάζονται	
από	την	κυκλοφοριακή	συμφόρηση

Μολονότι η ενθάρρυνση της υιοθέτησης πιο βιώ-
σιμων τρόπων μεταφοράς (μαζί με τη δημιουργία 
συνεργιών και τη διευκόλυνση της πολυτροπικότη-
τας) συνιστά έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους 
της πολιτικής των αστικών μεταφορών στην ΕΕ, το 
αυτοκίνητο παραμένει το σημαντικότερο μέσο με-
τακίνησης στις περισσότερες πόλεις, και ευθύνεται, 
κατά μέσο όρο, για τα δύο τρίτα των μετακινήσεων 
μεταξύ κατοικίας και εργασίας. 

Ο δείκτης για τις επιδόσεις των οδικών μεταφορών 
με αυτοκίνητο υπό συνθήκες ελεύθερης κυκλοφορί-
ας σε 257 επιλεγμένες μητροπολιτικές περιοχές της 
ΕΕ ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 430 και κυμαίνε-
ται από 800 στη Μαδρίτη έως 100 στην Τιμισοάρα 
(Ρουμανία). Τα μεγαλύτερα αριθμητικά δεδομένα 
καταγράφονται σε πόλεις της Ισπανίας, της Γαλλίας, 
της Δανίας και της Γερμανίας, και τα μικρότερα σε 
πόλεις της Ρουμανίας, της Μάλτας και της Κύπρου 
(χάρτης 4.8).

Σε γενικές γραμμές, οι επιδόσεις των οδικών μετα-
φορών με αυτοκίνητο τείνουν να είναι υψηλότερες 
όσο πιο πολυπληθής είναι η μητροπολιτική περιοχή. 
Παρόλα αυτά, η σχέση μεταξύ του συνολικού πλη-
θυσμού και των επιδόσεων δεν είναι πολύ στενή, 
και σε πολλές μικρότερες πόλεις της Ισπανίας, της 
Γαλλίας και της Γερμανίας (όπως οι Σαραγόσα, Ρεν 
και Μπράουνσβαϊγκ) οι επιδόσεις είναι πολύ υψηλές.

Οι μακροπρόθεσμες δημογραφικές τάσεις δείχνουν 
μια συνεχή αύξηση της αναλογίας του πληθυσμού 
που ζει σε μητροπολιτικές περιοχές. Μια συνέπεια 
αυτού, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ιδιοκτη-
σία και χρήση αυτοκινήτου, είναι η συμφόρηση 
των δρόμων. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση σημει-
ώνει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την 
ώρα και μεταξύ τόπων, και επηρεάζει σοβαρά την 
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Εικόνα 4.13 Επιδόσεις με ποδήλατο και 
δημόσια συγκοινωνία για μετακινήσεις 
έως 30 λεπτών, 2018*

% πληθυσμού που ζει εντός 7,5 km, προσπελάσιμου 
εντός 30 λεπτών

*Το ακριβές έτος αναφοράς διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, αλλά 
τα περισσότερα δεδομένα αφορούν το 2018. Οι πόλεις ταξινομούνται με 
βάση τις μέσες επιδόσεις της δημόσιας συγκοινωνίας και του ποδηλάτου.
Πηγή: ΓΔ REGIO.
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Πηγή: Christodoulou et al. (2020).

Προσπελάσιµος πληθυσµός εντός 
30 λεπτών/πληθυσµός εντός ακτίνας 10 km x 100

Χάρτης 4.8 Επιδόσεις οδικών µεταφορών µε αυτοκίνητο υπό συνθήκες ελεύθερης κυκλοφορίας 
σε µείζονες ΛΑΖ, 2017
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 προσβασιμότητα και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου. 
Ωστόσο, αν αυξηθεί η δυναμικότητα του οδικού δι-
κτύου δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα μειωθεί η 
κυκλοφοριακή συμφόρηση μεσοπρόθεσμα, καθώς 
η αντίδραση των ανθρώπων σε αυτό είναι να μετα-
κινούνται σε μεγαλύτερες αποστάσεις και περισσό-
τερο με αυτοκίνητο. Περισσότερες και μεγαλύτερες 
μετακινήσεις αυξάνουν, επίσης, τις εκπομπές ΑΘ και 
την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Μεταξύ των 257 μητροπολιτικών περιοχών που 
εξετάστηκαν εδώ, ο αντίκτυπος της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης ως προς τις επιδόσεις των οδικών με-
ταφορών είναι σοβαρότερος σε ορισμένες από τις 
μεγαλύτερες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, 
το Μιλάνο, η Τουλούζη, το Μόναχο, η Μαδρίτη και οι 

Βρυξέλλες (χάρτης 4.9). Αυτό υποδηλώνει τον όγκο 
της καθημερινής κυκλοφορίας μεταξύ κατοικίας 
και εργασίας, ενώ μόνο το Μιλάνο εφαρμόζει τέλη 
κυκλοφοριακής συμφόρησης. Αντίθετα, σε πολλές 
από τις μικρότερες μητροπολιτικές περιοχές σε όλη 
την ΕΕ, η κυκλοφοριακή συμφόρηση την ώρα αιχ-
μής σχεδόν δεν έχει αξιοσημείωτο αποτύπωμα στις 
επιδόσεις. 

Παρότι σε ορισμένες μητροπολιτικές περιοχές τα 
οφέλη θα είναι μεγαλύτερα, η κυκλοφοριακή συμ-
φόρηση θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά, αυξά-
νοντας την αναλογία των μετακινήσεων με δημόσι-
ες συγκοινωνίες και ποδήλατο. Ειδικά το ποδήλατο 
προσφέρει ένα ταχύ και πράσινο υποκατάστατο του 
αυτοκινήτου μέσα στις πόλεις.

Πλαίσιο	4.6	Οι	επιπτώσεις	της	κυκλοφοριακής	συμφόρησης	κατά	τη	διάρκεια	της	ημέρας

1 Οι τέσσερις μητροπολιτικές 
περιοχές επιλέγονται βάσει 
του ότι διαφέρουν σημαντικά 
όσον αφορά τη γεωγραφική 
θέση, το μέγεθος, την κατά-
σταση των υποδομών και τα 
επίπεδα συνοχής.

Οι επιδόσεις των οδικών μεταφορών σε μια επιλογή 
μητροπολιτικών περιοχών της ΕΕ1 ακολουθεί διαφο-
ρετικό μοντέλο κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο 
αντικατοπτρίζει σαφώς τις επιπτώσεις των πρωινών 
και των απογευματινών ωρών αιχμής (εικόνα 4.14). 
Για καθεμία από τις τέσσερις εξεταζόμενες μητροπο-
λιτικές περιοχές, η επίδραση της κυκλοφοριακής συμ-
φόρησης είναι σημαντικότερη κατά την πρωινή ώρα 
αιχμής, από τις 7:00 έως τις 9:00, από ό,τι κατά την 
απογευματινή. Αυτό συμβαίνει ενδεχομένως επειδή η 
λειτουργία των σχολείων συνδυάζεται το πρωί, αλλά 
όχι το απόγευμα, με τις μετακινήσεις προς την εργα-
σία, και ίσως υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφο-
ρά τη χρονική στιγμή των μετακινήσεων επιστροφής 
προς την κατοικία, ή επειδή ίσως υπάρχουν λιγότερα 
σημεία συμφόρησης κατά τις μετακινήσεις από το κέ-
ντρο της πόλης προς την 
περιφέρεια παρά το αντί-
στροφο (δεδομένου ότι η 
χωρητικότητα των δρόμων 
εκτός των πόλεων συνή-
θως είναι μεγαλύτερη από 
ό,τι εντός —δηλ. είναι ευ-
κολότερο και ταχύτερο για 
τα αυτοκίνητα να μετακι-
νηθούν από ένα μικρότερο 
μέρος σε ένα μεγαλύτερο, 
παρά το αντίστροφο). 

Οι επιδόσεις των οδικών μεταφορών στις πόλεις 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των κα-
θημερινώς μετακινούμενων ατόμων προς την εργα-
σία και τους τρόπους μεταφοράς που χρησιμοποιούν. 
Οι Βρυξέλλες και η Μαδρίτη γνωρίζουν ιδιαιτέρως 
οξείες μειώσεις επιδόσεων, λόγω της κυκλοφορια-
κής συμφόρησης. Κατά τη διάρκεια τόσο των πρω-
ινών όσο και των απογευματινών ωρών αιχμής, οι 
επιδόσεις των Βρυξελλών σημειώνουν πτώση κάτω 
από τις επιδόσεις της Κρακοβίας. Κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, μεταξύ των πρωινών και των απογευματινών 
ωρών αιχμής, οι επιδόσεις παραμένουν χαμηλότερες 
από ό,τι τις ώρες μετά τις απογευματινές ώρες αιχμής 
και τη νύχτα, υποδηλώνοντας ότι οι ταχύτητες σε κα-
τάσταση ελεύθερης κυκλοφορίας δεν καταγράφονται 
ποτέ κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας περιόδου. 
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Εικόνα 4.14 Διακυμάνσεις ανάλογα με την ώρα της ημέρας στις 
επιδόσεις των οδικών μεταφορών με αυτοκίνητο στις Βρυξέλλες, 
την Κρακοβία, τη Μαδρίτη και τη Σεβίλλη, 2017

Πηγή: ΓΔ JRC.

Οι επιδόσεις των οδικών μεταφορών ορίζονται ως ο πληθυσμός εντός της ΛΑΖ σε μετακίνηση 
30 λεπτών διά τον πληθυσμό εντός ακτίνας 10 km x 100.
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Οι επιδόσεις αφορούν τον πληθυσµό εντός 
της ΛΑΖ.
ΛΑΖ µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 250 000.
∆ιαφορά µεταξύ πρωινής ώρας αιχµής και 
ελεύθερης κυκλοφορίας.
Πηγή: Christodoulou et al. (2020).

Μεταβολή του προσπελάσιµου πληθυσµού εντός 
30 λεπτών/Πληθυσµός εντός ακτίνας 10 km x 100

Χάρτης 4.9 Επίδραση της κυκλοφοριακής συµφόρησης στις επιδόσεις των οδικών µεταφορών 
µε αυτοκίνητο σε µείζονες ΛΑΖ, 2017
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Ο στόχος της ΕΕ για το 2030 είναι µείωση κατά 50 % σε σχέση 
µε το 2019 και ανέρχεται σε περίπου 25 θανατηφόρα τροχαία 
ατυχήµατα ανά εκατοµµύριο κατοίκων.
Πηγή: Eurostat (tran_r_acci).

Χάρτης 4.10 Θάνατοι από τροχαία ατυχήµατα, 2018–2019
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3.4	Τα	τροχαία	θανατηφόρα	ατυχήματα	
βρίσκονται	ακόμη	σε	υπερβολικά	υψηλά	
επίπεδα	στις	περισσότερες	περιφέρειες	
της	ΕΕ,	αλλά	πολλές	πόλεις	έχουν	
επιτύχει	τον	στόχο	μείωσης	για	το	2030	

Η μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα συνδέεται 
με μείωση των τροχαίων, επειδή ο μικρός αριθμός 
τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί μια πτυχή του βιώ-
σιμου συστήματος μεταφορών και επειδή μια αύ-
ξηση της οδικής ασφάλειας θα μπορούσε να δώσει 
ώθηση στο περπάτημα ή τη χρήση ποδηλάτου, γε-
γονός που με τη σειρά του θα συνέβαλε στη βιώσι-
μη κινητικότητα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της ΕΕ 
είναι οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα να πλησιά-
σουν το μηδέν έως το 2050 («όραμα μηδέν»). Για 
αυτόν τον λόγο, ο στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός 
θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά 50 % από το 
2020 έως το 203018, ή να επιτευχθεί μείωση σε όχι 
περισσότερους από 25 θανάτους από τροχαία ατυ-
χήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους έως το 203019. 

Οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ σημεί-
ωσαν πτώση κατά σχεδόν 40 % από το 2008 έως 
το 2018. Εντούτοις, ο αριθμός εξακολουθούσε να 
ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 52,7 ανά εκατομ-
μύριο κατοίκους το 2018 (πάνω από το διπλάσιο 
σε σχέση με τον στόχο για το 2030), μολονότι με 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών (χάρ-
της 4.10). Το ποσοστό θανάτων από τροχαία ατυ-
χήματα είναι, κατά μέσο όρο, υψηλότερο στις λιγό-
τερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (69,9) από ό,τι σε 
περιφέρειες μετάβασης (56,7) και σε περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες (40,3). Οι περιφέρειες 
με τα υψηλότερα αριθμητικά δεδομένα (με πάνω 
από 90 θανάτους ανά εκατομμύριο) βρίσκονται κυ-
ρίως σε ανατολικά και νότια κράτη μέλη, ειδικά σε 
Ρουμανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία 
και Πολωνία. Ωστόσο, τα ποσοστά στις επαρχίες του 
Βελγίου Luxembourg και Namur είναι εξίσου υψη-
λά, με 122 και 107 καταγεγραμμένους θανάτους 
από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, 
αντίστοιχα. Το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότε-
ρο στις περιφέρειες πρωτεύουσας. Αυτό ισχύει για 
τις βορειοδυτικές περιφέρειες πρωτεύουσας της ΕΕ, 
συγκεκριμένα τις Wien, Berlin, Stockholm, Bruxelles/
Brussel, και Helsinki-Uusima, οι οποίες, μαζί με τη 
Μαδρίτη, έχουν από τα χαμηλότερα ποσοστά όλων 

18 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019γ). 

19 Σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί 
ως τιμή βάσης η τιμή του 2019, επειδή το 2020 ήταν μια ασυνή-
θιστη χρονιά με τον αριθμό των θανάτων να σημειώνουν πτώση 
κατά 17 % από το 2019 έως το 2020.

των περιφερειών. Ισχύει, επίσης, για τις ανατολικές 
περιφέρειες πρωτεύουσας της ΕΕ, όπως τις Praha, 
Budapest, Warszawski stołeczny και Bucureşti-
Ilfov, όπου τα ποσοστά δεν είναι τόσο χαμηλά, αλλά 
παραμένουν πολύ χαμηλότερα από ό,τι σε άλλες πε-
ριφέρειες των κρατών μελών τους. 

Οι λιγότεροι θάνατοι στις περιφέρειες πρωτεύουσας 
ίσως αποτελούν ένδειξη μιας ευρύτερης σχέσης ανά-
μεσα στην οδική ασφάλεια και τον βαθμό αστικοποί-
ησης μιας περιφέρειας. Δεδομένα για 771 πόλεις της 
ΕΕ δείχνουν ότι το μέσο ποσοστό θανάτων σε πόλεις 
(33,6 ανά εκατομμύριο κατοίκων) είναι πολύ χαμη-
λότερο από ό,τι το συνολικό ποσοστό της ΕΕ (52,7) 
(χάρτης 4.11). Αυτό συμβαίνει πιθανώς επειδή οι τα-
χύτητες κυκλοφορίας είναι μικρότερες στις αστικές 
περιοχές, όπως μικρότερη είναι και η χρήση του αυ-
τοκινήτου, λόγω της διαθεσιμότητας δημόσιων συ-
γκοινωνιών, καθώς και οι μέσες μετακινήσεις είναι 
μικρότερες από ό,τι σε άλλες περιοχές. Τα μέσα πο-
σοστά θανάτων είναι υψηλότερα στα ανατολικά κρά-
τη μέλη της ΕΕ, μολονότι πολλές πόλεις της Ιταλίας 
και ορισμένες πόλεις του Βελγίου, της Γαλλίας και της 
Ισπανίας έχουν επίσης υψηλά ποσοστά. Οι μεγαλύ-
τερες πόλεις συνήθως έχουν χαμηλότερα ποσοστά 
από ό,τι οι μικρότερες, ενώ οι πρωτεύουσες ξεχωρί-
ζουν με ιδιαιτέρως χαμηλά ποσοστά. 

4.	Οι	ευρυζωνικές	συνδέσεις	
δείχνουν	την	ύπαρξη	
χάσματος	μεταξύ	αστικών	
και	αγροτικών	περιοχών	
Η πρόσβαση σε δίκτυο τηλεπικοινωνιών υψηλής 
χωρητικότητας είναι καίριος παράγοντας ανταγωνι-
στικότητας και ανάπτυξης των δυνατοτήτων των πε-
ριφερειών της ΕΕ. Η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών 
και η ικανότητα να λειτουργούμε σε ένα παγκόσμιο 
επιχειρηματικό περιβάλλον βασίζονται στις γρήγορες 
και αποτελεσματικές ευρυζωνικές συνδέσεις. Οι πε-
ριφέρειες υψηλής ανάπτυξης είναι, στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, ήδη καλά εξοπλισμένες, αλλά εξα-
κολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε πολλές 
από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Αν δεν 
διορθωθεί αυτή η διαφορά μπορεί να αυξηθούν ακό-
μα περισσότερο οι εδαφικές διαφορές όσον αφορά 
την οικονομική ανάπτυξη και τα επίπεδα ευημερίας. 
Αυτό οφείλεται στο ότι οι περιφέρειες υψηλής ανά-
πτυξης διαθέτουν ήδη τις υποδομές για να αδράξουν 
τα οφέλη και να είναι ανταγωνιστικές σε μια όλο και 
περισσότερο ψηφιακή οικονομία, ενώ οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες θα μπορούσαν να αποκλείονται όλο 
και περισσότερο από οικονομικές ευκαιρίες.
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4.1	Τα	ποσοστά	συνδρομών	σε	
ευρυζωνικές	υπηρεσίες	είναι	
χαμηλότερα	στις	αγροτικές	περιοχές	

Από το 2016 έως το 202020, το ποσοστό των νοι-
κοκυριών της ΕΕ με συνδρομές σε ευρυζωνικές 
υπηρεσίες αυξήθηκε από 82 % σε 89 %. Ελαφρώς 
μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις αγροτικές πε-
ριοχές (9 %) από ό,τι στις πόλεις, τις μικρές πόλεις 
και τα προάστια (7 %) (εικόνα 4.15). Εντούτοις, το 
ποσοστό παρέμεινε υψηλότερο στις πόλεις (92 %) 
από ό,τι στις αγροτικές περιοχές (85 %), με τις μικρές 
πόλεις και τα προάστια κάπου ενδιάμεσα (90 %). Το 
ίδιο μοτίβο ισχύει στα περισσότερα κράτη μέλη, μο-

20 Τα αριθμητικά δεδομένα για το 2020 είναι κατ’ εκτίμηση.

λονότι υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, κυρίως σε 
μικρά και/ή πυκνοκατοικημένα κράτη μέλη με λίγες 
απομακρυσμένες περιοχές, όπως τα κράτη μέλη της 
Μπενελούξ, η Δανία, η Μάλτα και η Κύπρος. Ωστόσο, 
στη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Πολωνία το πο-
σοστό νοικοκυριών με ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι 
επίσης παρεμφερές είτε σε πόλεις, μικρές πόλεις και 
προάστια είτε σε αγροτικές περιοχές. 

Το ποσοστό των συνδεδεμένων νοικοκυριών αυξή-
θηκε από το 2016 έως το 2020 σε όλη την ΕΕ21. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών, ση-
μειώθηκε κάποια σύγκλιση του ποσοστού σε όλη 
την ΕΕ, ενώ η αύξηση ήταν μεγαλύτερη σε κράτη 
μέλη όπου το αρχικό ποσοστό ήταν σχετικά μικρό.

4.2	Η	ταχύτητα	των	ευρυζωνικών	
υπηρεσιών	είναι	χαμηλότερη	
στις	αγροτικές	περιοχές

Η ταχύτητα της ευρυζωνικής σύνδεσης συνιστά δεί-
κτη αξιοπιστίας διαδικτυακών συνδέσεων για συ-
γκεκριμένες δραστηριότητες, όπως την εργασία εξ 
αποστάσεως. 

Το 2010 η ΕΕ έθεσε τον στόχο να δοθεί «πρόσβα-
ση σε 30 Mbps ή παραπάνω σε όλους τους πολίτες 
καθώς και να δοθεί σύνδεση πάνω από 100 Mbps 

21 Το Λουξεμβούργο άλλαξε τον σχεδιασμό των ερευνών του και τη 
μεθοδολογία συλλογής δεδομένων του, το 2018: τα ποσοστά του 
2016 και του 2020, ως εκ τούτου, δεν είναι συγκρίσιμα.
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Εικόνα 4.15 Νοικοκυριά με ευρυζωνικές συνδρομές ανά βαθμό αστικοποίησης, 2016 και 2020

Γαλλία: 2016 και 2019. Το αριθμητικό δεδομένο της ΕΕ για το 2020 είναι κατ’ εκτίμηση.
Πηγή: Eurostat [isoc_ci_it_h], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Πλαίσιο	4.7	Δεδομένα	για	τις	
ταχύτητες	ευρυζωνικής	σύνδεσης

Πάρα πολλά δεδομένα για τις ταχύτητες ευρυ-
ζωνικής σύνδεσης στην ΕΕ παρέχονται από την 
Ookla για την GoodTM, η οποία περιλαμβάνει αρ-
χεία εκατοντάδων χιλιάδων δοκιμών ταχύτητας 
που έγιναν με πρωτοβουλία των καταναλωτών 
(Speedtest®) για το τελευταίο τρίμηνο του 2020. 
Αυτό το τμήμα χρησιμοποιεί τη μέση δοκιμασμένη 
ταχύτητα σε επίπεδο LAU (τοπική διοικητική μο-
νάδα) ως βάση της ανάλυσης. Να σημειώσουμε 
ότι τα δεδομένα των δοκιμών ταχύτητας δεν πα-
ρέχουν πληροφορίες για την ευρυζωνική κάλυψη 
ή τον αριθμό των συνδρομών ανά νοικοκυριό. 
Η πραγματική ταχύτητας σύνδεσης ίσως διαφέρει 
επίσης μεταξύ LAU.
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σε τουλάχιστον το 50 % των νοικοκυριών» έως το 
202022. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της για την 
ψηφιακή πυξίδα23, ανέπτυξε το όραμά της για το 
2030 να δώσει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
δυνατότητες μέσω της ψηφιακής μετάβασης και να 
θέσει νέους στόχους όπου «όλα τα ευρωπαϊκά νοι-
κοκυριά θα καλύπτονται από δίκτυο Gigabit, με όλες 
τις κατοικημένες περιοχές να καλύπτονται από 5G». 

Όσον αφορά τους στόχους για το 2020, σε μόλις 
τέσσερα κράτη μέλη (Δανία, Λιθουανία, Μάλτα και 

22 Μια ταχύτητα σύνδεσης 30 Mbps αρκεί για να εκτελεί ένα μέλος 
του νοικοκυριού συνηθισμένες επιγραμμικές δραστηριότητες, συ-
μπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εργασίας και της ηλεκτρο-
νικής μάθησης. Ωστόσο, η ταχύτητα που απαιτείται αυξάνεταικατά 
την ταυτόχρονη χρήση. Βλ. για παράδειγμα: https://www.fcc.gov/
consumers/guides/broadband-speed-guide.

23 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021ε).

Κάτω Χώρες) όλος ο πληθυσμός ζούσε σε LAU με 
δοκιμασμένες ταχύτητες ευρυζωνικής σύνδεσης 
πάνω από 30 Mbps, στο τέλος του 2020 (βλ. πλαί-
σιο 4.7), παρότι σε πέντε άλλα κράτη μέλη αυτό 
ίσχυε για πάνω από το 99 % του πληθυσμού (εικό-
να 4.16). Στη Σλοβακία και την Ελλάδα, πάνω από το 
ένα τέταρτο του πληθυσμού εξακολουθούσε να ζει 
σε περιοχή όπου οι ταχύτητες των συνδέσεων ήταν 
κάτω από 30 Mbps, και σε μόλις εννιά κράτη μέλη 
η πλειονότητα των νοικοκυριών ήταν σε περιοχή με 
ταχύτητες πάνω από 100 Mbps. Στην Εσθονία, την 
Κύπρο, τη Σλοβενία, την Ελλάδα, την Αυστρία και την 
Τσεχία, κάτω από το 10 % του πληθυσμού ζούσε σε 
τέτοιες περιοχές. Αυτοί οι δείκτες υποδηλώνουν ότι 
μόνο η Δανία και οι Κάτω Χώρες έχουν επιτύχει και 
τους δύο στόχους της ΕΕ, αλλά και ότι η Σουηδία 
και το Λουξεμβούργο βρίσκονται πολύ κοντά στο 
να τους επιτύχουν. 13 κράτη μέλη μοιάζουν να μην 
έχουν επιτύχει κανέναν από τους δύο στόχους. Αυτό 
σημαίνει ότι ο ρυθμός εγκατάστασης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών ήταν υπερβολικά αργός σε πολλά κρά-
τη μέλη για να καταφέρουν να επιτύχουν τον στόχο 
του 2020.

Οι μέσες δοκιμασμένες ταχύτητες ευρυζωνικών 
συνδέσεων δείχνουν ότι υπάρχουν ιδιαίτερα χωρικά 
μοντέλα, στα οποία οι ταχύτητες πάνω από 30 Mbps 
είναι συνήθεις μέσα και γύρω από τις πόλεις, σε όλα 
τα κράτη μέλη (χάρτης 4.12). Έξω από τις πόλεις, οι 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι πιο έντο-
νες, με ταχύτητες συνδέσεων πάνω από 30 Mbps 
σε όλη τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και 
τη Δανία, και χαμηλότερες από αυτό σε μεγάλο πο-
σοστό των LAU έξω από τις πόλεις στη Λετονία, την 
Ιρλανδία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα. 
Ένα προφανές ψηφιακό χάσμα διαφαίνεται σα-
φώς μεταξύ περιοχών σε πολλά κράτη μέλη, συ-
μπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ισπανίας, της 
Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας, όπου 
(πολύ) υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στις πόλεις έρ-
χονται σε αντίθεση με τις χαμηλές ταχύτητες άλλων 
περιοχών.

Υπάρχει σαφές χάσμα στις ταχύτητες των ευρυζω-
νικών συνδέσεων μεταξύ πόλεων και αγροτικών 
περιοχών (εικόνα 4.17 και εικόνα 4.18). Σχεδόν το 
σύνολο του πληθυσμού της ΕΕ στις πόλεις ζουν σε 
LAU με δοκιμασμένες ταχύτητες σύνδεσης πάνω 
από 30 Mbps, και ένα μεγάλο ποσοστό σε LAU με 
ταχύτητες πάνω από 100 Mbps. Στις αγροτικές πε-
ριοχές όλης της ΕΕ, αντίθετα, ένα σημαντικό πο-
σοστό πληθυσμού (η πλειονότητα στην Ελλάδα 
και τη Σλοβακία) πρέπει να τα βγάζουν πέρα με 
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Εικόνα 4.16 Πληθυσμός ανά μέσο όρο 
δοκιμασμένης ταχύτητας ευρυζωνικής 
σύνδεσης στις LAU τους, 2020

Η ταχύτητα αναφέρεται στη μέση δοκιμασμένη 
ταχύτητα του ταχύτερου είδους ευρυζωνικών 
υπηρεσιών (σταθερών ή κινητών) σε LAU.
Πηγή: Ookla for GoodTM, ΓΔ JRC, υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

https://www.fcc.gov/consumers/guides/broadband-speed-guide
https://www.fcc.gov/consumers/guides/broadband-speed-guide
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Χάρτης 4.12 Μέση δοκιµασµένη ταχύτητα ευρυζωνικής σύνδεσης σε µονάδες τοπικής 
αυτοδιοίκησης, 2020
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 ταχύτητες κάτω από 30 Mbps. Μόνο στη Δανία και 
το Λουξεμβούργο περισσότερο από το ήμισυ του 
 αγροτικού πληθυσμού έχει πρόσβαση σε ταχύτητας 
πάνω από 100 Mbps. Στη Γαλλία, σημειώνονται με-
γάλες διαφορές μεταξύ αγροτικών περιοχών: 1 στα 
5 άτομα αυτών των περιοχών έχουν πρόσβαση σε 
ταχύτητες πάνω από 100 Mbps, όμως 1 στα 3 πρέ-
πει να αρκεστούν σε ταχύτητες κάτω από 30 Mbps.
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Εικόνα 4.18 Πληθυσμός στις πόλεις και αγροτικές περιοχές με μέση δοκιμασμένη ταχύτητα 
ευρυζωνικής σύνδεσης στις LAU τους πάνω από 100 Mbps, 2020

Η ταχύτητα αναφέρεται στη μέση δοκιμασμένη ταχύτητα του ταχύτερου είδους ευρυζωνικών υπηρεσιών (σταθερών ή κινητών) σε LAU.
Πηγή: Ookla for GoodTM, ΓΔ JRC, υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Αγροτική περιοχή Πόλεις

Εικόνα 4.17	Πληθυσμός	στις	πόλεις	και	αγροτικές	περιοχές	με	μέση	δοκιμασμένη	ταχύτητα	
ευρυζωνικής	σύνδεσης	στις	LAU	τους	πάνω	από	30 Mbps,	2020

Η ταχύτητα αναφέρεται στη μέση δοκιμασμένη ταχύτητα του ταχύτερου είδους ευρυζωνικών υπηρεσιών (σταθερών ή κινητών) σε LAU.
Πηγή: Ookla for GoodTM, ΓΔ JRC, υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Κεφάλαιο	5	

Μια	πιο	κοινωνική	Ευρώπη	χωρίς	αποκλεισμούς
 • Μέχρι την εμφάνιση της νόσου COVID–19, οι αγορές εργασίας στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 

της ΕΕ βρίσκονταν σε σταθερή πορεία ανάκαμψης από τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Προς το παρόν, μόνο ένας μικρός αντίκτυπος της πανδημίας 
COVID–19 διακρίνεται στα αριθμητικά δεδομένα για την απασχόληση και την ανεργία. Από το 
2013 έως το 2020, το ποσοστό απασχόλησης της ΕΕ για τα άτομα ηλικίας 20–64 ετών σημείωσε 
ανοδική πορεία κατά 5 % για να ανέλθει στο 72,5 %, 0,7 % χαμηλότερα από ό,τι το 2019. 

 • Το ποσοστό απασχόλησης το 2020 ήταν 5,5 % κάτω από τον στόχο του 78 % τον οποίο έχει 
θέσει η ΕΕ για το 2030. Το ποσοστό ήταν υψηλότερο στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
(76 %) από ό,τι στις περιφέρειες μετάβασης (72 %), και χαμηλότερο στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες (67 %), παρότι σε αυτές τις τελευταίες αυξήθηκε κατά 7 % από το 2013 έως το 2020.

 • Από το 2013 έως το 2020, η ανεργία σημείωσε πτώση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, από ένα 
υψηλό 11,4 % έφτασε στο 7,1 % (υψηλότερο σε σχέση με το 6,7 % του 2019). Το ποσοστό 
κατέγραψε τις υψηλότερες τιμές στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (8,8 %), και ακολουθούν 
οι περιφέρειες μετάβασης (7,9 %), ενώ οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες (5,6 %). 

 • Το 2019 περίπου 91 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ (20 % του πληθυσμού) βρέθηκαν σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το ποσοστό ήταν ελαφρώς υψηλότερο στις αγροτικές 
περιοχές (22 %) από ό,τι στις πόλεις (21 %) και στις μικρές πόλεις και τα προάστια (19 %), αλλά 
σημείωσε πτώση και στις τρεις περιπτώσεις από το 2012 έως το 2019. 

 • Οι μετανάστες (οι οποίοι ορίζονται ως άτομα που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή) συγκεντρώνονται 
σε περιφέρειες στα βορειοδυτικά της ΕΕ, κυρίως σε πόλεις όπου οι οικονομικές ευκαιρίες είναι 
περισσότερες και τα δίκτυα στήριξης πιο ανεπτυγμένα. Το ποσοστό απασχόλησης μεταναστών 
εκτός ΕΕ αυξήθηκε, όμως παραμένει χαμηλότερο από αυτό των γηγενών (62 % ενώ ήταν 74 % 
το 2020) στις περισσότερες περιφέρειες, ιδίως για εκείνους με τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 • Ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για όσους δεν έχουν γεννηθεί στην 
ΕΕ είναι διπλάσιος σε σχέση με των γηγενών, με το ποσοστό στέρησης υλικών αγαθών να είναι 
ιδιαιτέρως υψηλό. 

 • Παρά την ισχυρή πολιτική δέσμευση για την επίτευξη ισότητας μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ, 
μεγάλες διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες σε διάφορες 
πτυχές της ζωής. Το 2020, για παράδειγμα, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών ηλικίας 20–
64 ετών ήταν 11 % υψηλότερο από ό,τι των γυναικών, σχεδόν το ίδιο όπως το 2013.

 • Τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και το τι μπορούν να επιτύχουν διαφέρουν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό στην ΕΕ, με τις γυναίκες να επιτυγχάνουν τα περισσότερα στις σκανδιναβικές 
περιφέρειες, ενώ στις νότιες και ανατολικές περιφέρειες να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
μειονεκτικότητα. 

 • Ο δείκτης περιφερειακής κοινωνικής προόδου της ΕΕ, ένα μέτρο που έχει σχεδιαστεί για να 
καταγράφει πτυχές ευημερίας οι οποίες δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στο ΑΕγχΠ, δείχνει 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
να επιτυγχάνουν ιδιαιτέρως χαμηλά αποτελέσματα και τις σκανδιναβικές περιφέρειες να τα 
πηγαίνουν καλά.
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λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες βρέθηκε αρκετά 
χαμηλότερα στο 66 % (παρότι σε άνοδο κατά 7 % 
από το 2013), με το μέσο ποσοστό των περιφερειών 
μετάβασης να βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα (72 %). Το 
ποσοστό απασχόλησης σημειώνει μεγαλύτερη αύξη-
ση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες —καλύ-
πτοντας τη διαφορά όσον αφορά τις περιφέρειες στα 
ανατολικά της ΕΕ και ανακάμπτοντας σε περιφέρειες 
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας— καθώς και στην 
Ιρλανδία, η οποία επλήγη σκληρά από την οικονομι-
κή και χρηματοπιστωτική κρίση. 

Από το 2013 έως το 2020, η ανεργία σημείωσε 
πτώση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, από 11,4 % 
σε 7,1 % (το 2019 ήταν 6,7 %). Σημείωσε τη με-
γαλύτερη πτώση στην Ελλάδα, την Ισπανία και την 
Κροατία (κατά 10 % ή περισσότερο σε κάθε μία από 
τις περιπτώσεις). Ήταν υψηλότερη το 2020 (στο 
8,8 %) στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και 

1.	Οι	αγορές	εργασίας	σε	
όλη	την	ΕΕ,	προτού	πληγούν	
από	την	έξαρση	της	νόσου	
COVID–19,	βίωναν	μια	
περίοδο	θετικών	τάσεων	

Το 2019, πριν από την πανδημία της νόσου 
COVID–19, η ΕΕ διέθετε το υψηλότερο ποσοστό απα-
σχόλησης και το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που 
είχαν καταγραφεί ποτέ1. Η πανδημία είχε μόνο μικρό 
αντίκτυπο σε αυτά τα ποσοστά2. Το ποσοστό απασχό-
λησης για τα άτομα ηλικίας 20–64 ετών, το 2020, 
ήταν μόλις ελαφρώς χαμηλότερο από ό,τι το 2019 
(72,5 %, σημειώνοντας πτώση κατά μόλις 0,7 %), 
αλλά ακόμη κι έτσι παραμένει 2,5 % μικρότερο από 
τον στόχο της ΕΕ για το 2020 που ήταν 75 %. Η 
Επιτροπή έχει προτείνει έναν στόχο για να αυξηθεί 
το ποσοστό απασχόλησης σε τουλάχιστον 78 % έως 
το 20303. Μόνο πέντε κράτη μέλη της ΕΕ είχαν επι-
τύχει αυτόν τον στόχο ήδη από το 2020: η Σουηδία, 
η Γερμανία, η Τσεχία, η Εσθονία και οι Κάτω Χώρες. 

Το ποσοστό απασχόλησης το 2020 επέστρεψε στα 
προ κρίσης επίπεδα σε όλα τα κράτη μέλη εκτός της 
Ελλάδας, όπου με 61 %, παραμένει κατά 5 % χαμη-
λότερα από ό,τι το 2008. Στην Ουγγαρία ήταν 14 % 
υψηλότερο από ό,τι το 2008, ενώ στη Μάλτα 18 % 
υψηλότερο. 

Το ποσοστό απασχόλησης, ωστόσο, διαφέρει αισθητά 
μεταξύ των περιφερειών (χάρτης 5.1 και χάρτης 5.2) 
και ειδών περιφερειών (πίνακας 5.1). Το 2020 το 
ποσοστό των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφε-
ρειών ανήλθε κατά μέσο όρο στο 76 %, ενώ στις 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021στ), σ. 13.

2 Μολονότι η αγορά εργασίας στην ΕΕ επλήγη σοβαρά από την παν-
δημία και τα συνδεόμενα με αυτήν περιοριστικά μέτρα, ο αντίκτυ-
πος έγινε αισθητός κυρίως στα τριμηνιαία (παρά τα ετήσια) αριθμη-
τικά δεδομένα για την απασχόληση και στις συνολικές εργατώρες. 
Η αύξηση της ανεργίας κρατήθηκε χαμηλά χάρη στα προγράμματα 
διατήρησης των θέσεων εργασίας που ενέκριναν οι κυβερνήσεις 
[Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Οικονομικό Δελτίο 8/2020 και 
«Eurostat Statistics Explained» (οι στατιστικές της Eurostat με 
απλά λόγια) σχετικά με τις αγορές εργασίας υπό το φως της παν-
δημίας COVID 19 — τριμηνιαία στατιστικά]. Ο αντίκτυπος της κρίσης 
της COVID–19 στις συνολικές εργατώρες των περιφερειών της ΕΕ 
εξετάστηκαν στο κεφάλαιο 1 της έκθεσης.

3 Ως μέρος του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινω-
νικών δικαιωμάτων, το οποίο χαιρετίστηκε από τους ηγέτες της ΕΕ 
κατά τη κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο, στις 7–8 Μαΐου 
2021 και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2021.

Πλαίσιο	5.1	Τι	είναι	η	υποτονικότητα	
της	αγοράς	εργασίας;

Η υποτονικότητα της αγοράς εργασίας ορίζεται ως 
το άθροισμα των ατόμων ηλικίας 15–74 ετών τα 
οποία είναι άνεργα, υποαπασχολούμενα μερικής 
απασχόλησης συν το πιθανό πρόσθετο εργατικό 
δυναμικό. Αυτό το τελευταίο περιλαμβάνει άτομα 
τα οποία είναι διαθέσιμα προς εργασία, αλλά δεν 
αναζητούν ενεργά εργασία —«αποθαρρυμένοι ερ-
γαζόμενοι»— και εκείνα τα οποία αναζητούν εργα-
σία, αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα (π.χ. άτομα τα 
οποία αναμένουν αποτελέσματα από συνέντευξη 
για δουλειά). 

Η υποτονικότητα της αγοράς εργασίας μπορεί να 
εκφραστεί ως ποσοστό του ευρύτερου εργατικού 
δυναμικού, ενώ αυτό το τελευταίο περιλαμβάνει 
τους πιθανούς εισερχόμενους για πρώτη φορά 
στην αγορά εργασίας καθώς επίσης τους απασχο-
λούμενους και τους ανέργους, με τους συμβατι-
κούς ορισμούς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.«Eurostat 
Statistics Explained» (οι στατιστικές της Eurostat 
με απλά λόγια): 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Labour_market_
slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_
unmet_needs_for_employment. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
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ακολουθούσαν οι περιφέρειες μετάβασης (7,9 %) 
και οι περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
(5,6 %). Κατά μέσο όρο, τα υψηλότερα  ποσοστά 
 ανεργίας  καταγράφηκαν στις νότιες περιφέρειες 
της ΕΕ (12 %) και τα χαμηλότερα στις ανατολικές 
(4,4 %) (χάρτης 5.3 και χάρτης 5.4).

Το ποσοστό ανεργίας είναι ο βασικός δείκτης που 
χρησιμοποιείται για να προσμετρηθεί η υποχρησι-
μοποιούμενη εργασία σε μια οικονομία, όμως πα-

ρέχει μόνο μια μερική άποψη του βαθμού αναντι-
στοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 
Η έννοια της «υποτονικότητας της αγοράς εργασίας» 
(βλ. πλαίσιο 5.1) είναι, αντίθετα, ένα μέτρο για το 
πλήρες εύρος της υποχρησιμοποίησης του εργατι-
κού δυναμικού.

Το 2020, η υποτονικότητα της αγοράς εργασίας στην ΕΕ 
ανέρχονταν σε 14,5 % του ευρύτερου εργατικού δυ-
ναμικού (έναντι 13,4 % το 2019): αυτό  ισοδυναμούσε 

Πίνακας	5.1	Ποσοστά	απασχόλησης	και	ανεργίας	ανά	ομάδα	περιφερειών	και	βαθμό	αστικοποίησης,	
2020	και	μεταβολές	2013–2020

Περισσότερο	
ανεπτυγμένες	
περιφέρειες

Περιφέρειες	
μετάβασης

Λιγότερο	
ανεπτυγμένες	
περιφέρειες

ΕΕ

Ποσοστό απασχόλησης 2020 (%) 76,3 71,8 66,1 72,5
(% του πληθυσμού 
20–64 ετών)

Μεταβολή  
2013-2020 (%)

3,5 4,7 3,5 5,0

Ποσοστό ανεργίας 2020 (%) 5,6 7,9 8,8 7,1
(% του εργατικού δυναμικού 
ηλικίας 15–74 ετών)

Μεταβολή  
2013-2020 (%)

– 2,6 – 5,0 – 6,9 – 4,4

Βορειοδυτική	
ΕΕ

Νότια	Ε	
Ε

Ανατολική		
ΕΕ

ΕΕ

Ποσοστό απασχόλησης 2020 (%) 76,4 64,8 73,8 72,5
(% του πληθυσμού 
20–64 ετών)

Μεταβολή  
2013-2020 (%)

2,8 5,5 8,3 5,0

Ποσοστό ανεργίας 2020 (%) 5,4 12,0 4,4 7,1
(% του εργατικού δυναμικού 
ηλικίας 15–74 ετών)

Μεταβολή  
2013-2020 (%)

– 2,1 – 7,3 – 5,7 – 4,4

Πόλεις Μικρές	πόλεις	
και	προάστια

Αγροτικές	
περιοχές

ΕΕ

Ποσοστό απασχόλησης 2020 (%) 72,2 72,0 73,0 72,5
(% του πληθυσμού 
20–64 ετών)

Μεταβολή  
2013-2020 (%)

5,0 4,2 5,5 5,0

Ποσοστό ανεργίας 2020 (%) 8,0 6,9 5,9 7,1
(% του εργατικού δυναμικού 
ηλικίας 15–74 ετών)

Μεταβολή  
2013-2020 (%)

– 4,3 – 3,9 – 4,9 – 4,4

Πηγή: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] και [lfst_r_lfu3rt], υπολογισμοί ΓΔ REGIO

Πίνακας	5.2	Υποτονικότητα	της	αγοράς	εργασίας	ανά	ομάδα	περιφερειών,	2020	και	μεταβολές	
2013–2020

Περισσότερο	
ανεπτυγμένες	
περιφέρειες

Περιφέρειες	
μετάβασης

Λιγότερο	
ανεπτυγμένες	
περιφέρειες

ΕΕ

Υποτονικότητα 
αγοράς εργασίας

2020 (%) 12,9 16,4 11,9 14,5

(% του ευρύτερου 
εργατικού δυναμικού)

Μεταβολή  
2013-2020 (%)

– 4,2 – 10,1 – 9,6 – 4,8

Βορειοδυτική	
ΕΕ

Νότια		
ΕΕ

Ανατολική		
ΕΕ

ΕΕ

Υποτονικότητα 
αγοράς εργασίας

2020 (%) 13,2 11,8 12,3 14,5

(% του ευρύτερου 
εργατικού δυναμικού)

Μεταβολή  
2013–2020 (%)

– 1,7 – 18,0 – 3,5 – 4,8

Πηγή: Eurostat [lfst_r_sla_ga], υπολογισμοί ΓΔ REGIO
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Χάρτης 5.2 Μεταβολή του ποσοστού απασχόλησης, (20–64), 2013-2020
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Χάρτης 5.1 Ποσοστό απασχόλησης (20–64), 2020
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Χάρτης 5.4 Μεταβολή του ποσοστού ανεργίας, 2013–2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias

< 5

5–7,5

7,5–10

10–15

15–20

> 20

% εργατικού δυναµικού

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια

0 500 km

EU-27 = 7,1
Πηγή: Γ∆ REGIO βάσει δεδοµένων της Eurostat (lfst_r_lfu3rt).

Χάρτης 5.3 ∆είκτης ανεργίας, 2020
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με το διπλάσιο του ποσοστού ανεργίας4, μιας από τις 
συνιστώσες της, η οποία αντιστοιχούσε σε 6,7 % του 
ευρύτερου εργατικού δυναμικού (πίνακας 5.2)5. 

Η υποτονικότητα της αγοράς εργασίας υπερβαίνει το 
20 % του ευρύτερου εργατικού δυναμικού σε μια σει-
ρά περιφερειών στη νότια Ιταλία, την Ελλάδα και την 
Ισπανία. Κατά την οικονομική ανάκαμψη από το 2013 
έως το 2020, η υποτονικότητα της αγοράς εργασίας 
μειώθηκε σε σχεδόν όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, ιδί-
ως σε αυτές της Ισπανίας (χάρτης 5.5 και χάρτης 5.6). 

Ο συντελεστής στάθμισης όσων δεν προσμετρή-
θηκαν ως άνεργοι στον δείκτη υποτονικότητας της 
αγοράς εργασίας είναι μεγάλος σε ορισμένα κράτη 
μέλη, υποδηλώνοντας μια ανάγκη οι πολιτικές που 
αφορούν την αγορά εργασίας να στοχεύουν στους 
ενδιαφερόμενους. Στις κάτω Χώρες, στην Ιρλανδία 

4 Ως ποσοστό του ευρύτερου εργατικού δυναμικού.

5 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.«Eurostat Statistics Explained» 
(οι στατιστικές της Eurostat με απλά λόγια): https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_
slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_needs_for_
employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force. 

και στη Φινλανδία, όσοι δεν προσμετρήθηκαν ως 
άνεργοι το 2020 αντιπροσώπευαν το 60 % της 
υποτονικότητας, ενώ στη Λιθουανία, την Ελλάδα και 
τη Σλοβακία αποτελούσαν κάτω από το ένα τρίτο.

2.	Περιφέρειες	με	μεγάλες	
πόλεις	έχουν	πιο	μορφωμένο	
εργατικό	δυναμικό,	
μικρότερο	ποσοστό	σχολικών	
διαρροών	και	περισσότερα	
επιτεύγματα	σπουδαστών

Η ΕΕ, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την 
ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, έχει καταρτίσει φι-
λόδοξα σχέδια για τη στροφή προς μια κλιματικά ου-
δέτερη, δίκαιη και ψηφιακή οικονομία. Ταυτόχρονα, ο 
συνεχιζόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος 
επιταχύνθηκε από την πανδημία της COVID–19, αλ-
λάζει τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων6. Η πράσι-

6 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020στ)· ΟΟΣΑ (2020β).

Πλαίσιο	5.2	Το	Ευρωπαϊκό	Θεματολόγιο	δεξιοτήτων	του	2020	για	βιώσιμη	
ανταγωνιστικότητα,	κοινωνική	δικαιοσύνη	και	ανθεκτικότητα

1 Περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el.

Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων του 2020 είναι 
ένα πενταετές σχέδιο για την παροχή βοήθειας σε άτο-
μα και επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν περισσότερες 
και καλύτερες δεξιότητες και να τις χρησιμοποιούν1:

 • ενισχύοντας τη δικαιοσύνη και τη βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα, όπως ορίζεται στην Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συμφωνία·

 • εδραιώνοντας την κοινωνική δικαιοσύνη, 
εφαρμόζοντας στην πράξη την πρώτη αρχή 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαι-
ωμάτων —πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση για όλους, 
παντού στην ΕΕ· και

 • μεριμνώντας για την ανθεκτικότητα, με σκοπό 
την αντίδραση σε κρίσεις βάσει των διδαγμά-
των που αποκομίστηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19.

Βασίζεται στις 10 δράσεις του θεματολογίου δεξιο-
τήτων της Επιτροπής του 2016. Επίσης, συνδέεται με 
τα ακόλουθα:

 • την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

 • την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική

 • τη στρατηγική για τις βιομηχανίες και τις 
 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 • το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ

 • την αυξημένη στήριξη για την απασχόληση 
των νέων.

Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο θέτει σαφείς και 
μετρήσιμους στόχους προς επίτευξη έως το 2025, 
βάσει μιας δέσμης ποσοτικών δεικτών:

 • τουλάχιστον 50 % των ενηλίκων ηλικίας 25–
64 ετών να συμμετείχαν σε εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια των 12 προηγουμένων μηνών·

 • τουλάχιστον 30 % των ενηλίκων χαμηλής ει-
δίκευσης ηλικίας 25–64 ετών να συμμετείχαν 
σε εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των 12 προη-
γουμένων μηνών·

 • τουλάχιστον 20 % των ανέργων ηλικίας 
 25–64 ετών να βίωσαν πρόσφατα κάποια 
εμπειρία μάθησης· και

 • τουλάχιστον 70 % των ατόμων ηλικίας 
 16–74 ετών να διαθέτουν τουλάχιστον βασι-
κές ψηφιακές δεξιότητες.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el
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νη και η ψηφιακή μετάβαση θα δημιουργήσουν νέες 
ευκαιρίες, αλλά επίσης και νέες προκλήσεις. 

Με τις κατάλληλες συνοδευτικές πολιτικές σε ισχύ, η 
διττή μετάβαση μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστι-
κότητα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας καλής 
ποιότητας. Ο αντίκτυπος της απασχόλησης, ωστόσο, 
θα διαφέρει ανά επαγγελματική δραστηριότητα, το-
μέα, περιφέρεια και κράτος μέλος. Αναμένεται απώ-
λεια θέσεων εργασίας, ως άμεσο ή έμμεσο αποτέ-
λεσμα της μετάβασης, στα ανθρακωρυχεία και στις 
άλλες εξορυκτικές βιομηχανίες, καθώς και στην πα-
ραδοσιακή παραγωγή ενέργειας7. Επιπλέον, άλλοι 
τομείς υψηλής έντασης ενέργειας ή τομείς που πα-
ρουσιάζουν δυσκολία μείωσης εκπομπών (όπως οι 
μεταφορές, η αυτοκινητοβιομηχανία και η χαλυβουρ-
γία) βρίσκονται αντιμέτωποι με μείζονες προκλήσεις 
αναδιάρθρωσης, οι οποίες συνεπάγονται μεταβολές 
στις θέσεις εργασίας εντός των τομέων και των πε-
ριφερειών, αλλά επίσης και μαζικές ανακατανομές 
του εργατικού δυναμικού μεταξύ τους. Η πράσινη 
μετάβαση δημιουργεί επίσης μείζονες κοινωνικές 
προκλήσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν δυσανάλογα 
συγκεκριμένους πληθυσμούς, ιδίως τους πληθυ-
σμούς που βρίσκονται ήδη σε ευάλωτες καταστά-
σεις. Για παράδειγμα, η ενεργειακή φτώχεια πλήττει 
περίπου 7 % του πληθυσμού της ΕΕ (δηλ. πάνω από 
30 εκατομμύρια άτομα), τα οποία δεν μπορούν να 
ζεστάνουν επαρκώς τα σπίτια τους, ενώ πολλά από 
τα εν λόγω άτομα μένουν σε πόλεις8. Αυτή η μορφή 
φτώχειας πλήττει όχι μόνο νοικοκυριά χαμηλού εισο-
δήματος, αλλά επίσης και νοικοκυριά χαμηλότερου 
μέσου εισοδήματος σε πολλά κράτη μέλη.

Για την αξιοποίηση των ευκαιριών και τον μετριασμό 
των κινδύνων, τόσο οι ψηφιακές δεξιότητες όσο και 
οι δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τη βιωσιμό-
τητα θα καταστούν ολοένα και πιο απαραίτητες, όχι 
μόνο σε σχεδόν όλες τις εργασίες, αλλά επίσης και 
στην καθημερινή ζωή (για παράδειγμα, στην εκπαί-
δευση και την υγεία).

Η σημασία της εκπαίδευσης και της συνεχιζόμε-
νης επαγγελματικής κατάρτισης για την οικονομική 
ανάπτυξη και την παραγωγικότητα αναγνωρίζεται 
επίσης ευρέως σε εμπειρικές οικονομικές έρευνες9. 
Το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο 

7 Kapetaki et al. (2021)· Mandras και Salotti (2021).

8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019α).

9 Mankiw et al. (1992)· Hanushek και Woesmann (2007)· Gennaioli 
et al. (2013)· Woesmann (2016)· Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019α) 
κεφάλαιο 3, τμήμα 2; Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021γ) κεφάλαιο 3, 
τμήματα 3.3 και 3.4.

θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και όρισε 
αρκετούς δείκτες–στόχους για το 2025, με σκοπό 
να βελτιωθούν οι δεξιότητες του εργατικού δυνα-
μικού10, να στηριχθούν η πράσινη και η ψηφιακή 
μετάβαση και να επιτευχθεί ταχεία ανάκαμψη από 
τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. 
Ως προς την εκπαίδευση ενηλίκων, οι στόχοι προς 
επίτευξη έως το 2025, όπως προτείνονται από το 
θεματολόγιο δεξιοτήτων, περιλαμβάνουν το να έχει 
συμμετάσχει σε εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των 
12 τελευταίων μηνών11 τουλάχιστον το 50 % των 
ατόμων ηλικίας 25–64 ετών έως το 2025 και το να 
έχει πρόσφατη εμπειρία εκπαίδευσης τουλάχιστον 
το 20 % των ανέργων ενηλίκων. Έως το 2030 προ-
τείνεται, δυνάμει του σχεδίου δράσης για τον ευρω-
παϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ότι τουλά-
χιστον το 60 % των ατόμων ηλικίας 25–64 ετών θα 
πρέπει να συμμετέχουν σε εκπαίδευση κάθε χρόνο12. 

Το 2020 περίπου το 9 % των ατόμων ηλικίας 25–
64 ετών συμμετείχαν σε δια βίου εκπαίδευση και κα-
τάρτιση13. Το υψηλότερο ποσοστό σημειώθηκε τα έτη 
2018–2020 σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέ-
ρειες και περιφέρειες μετάβασης και ήταν κατά μέσο 
όρο 13 %, έναντι του μόλις 5 % στις λιγότερο ανε-
πτυγμένες περιφέρειες (πίνακας 5.3). Αυτό αντικατο-
πτρίζει μόνο μερικώς τις εθνικές τάσεις (χάρτης 5.7). 
Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τα αριθμητι-
κά δεδομένα ήταν πανομοιότυπα με αυτά της περιό-
δου 2011–2013, επομένως δεν σημειώθηκε αύξηση 
κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου. 

Το μικρότερο ποσοστό καταγράφηκε σε περιφέρειες 
στα ανατολικά της ΕΕ (μόλις 4,5 % των ατόμων ηλικί-
ας 25–64 ετών είχαν συμμετάσχει σε εκπαίδευση και 
κατάρτιση κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τεσ-
σάρων εβδομάδων, την περίοδο 2018–2020), χωρίς 
να καταγράφεται ορατή μεταβολή τα τελευταία χρόνια 

10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020η).

11 Με το ψήφισμα του Συμβουλίου στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021) μειώθηκε το επίπεδο 
αναφοράς σε 47 %. Ο δείκτης προσμετρά την αναλογία των ενη-
λίκων ηλικίας 25–64 ετών οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε επίσημη 
τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 12 μηνών. Αυτό, επί του παρόντος, προσμετράται από 
την έρευνα εκπαίδευσης ενηλίκων της ΕΕ, η οποία διεξάγεται ανά 
πενταετία (η πιο πρόσφατη ήταν το 2016). Από το 2022 και μετά 
οι σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται επίσης μέσω της έρευνας 
εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ) ανά διετία.

12 Ο πρωταρχικός στόχος για την εκπαίδευση ενηλίκων χαιρετίστη-
κε από τους ηγέτες της ΕΕ στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του 
Πόρτο, τον Μάιο του 2021, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Ιουνίου του 2021.

13 Ο δείκτης προσμετρά το ποσοστό ατόμων που είχαν συμμετάσχει σε 
εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τεσ-
σάρων εβδομάδων. Διαφέρει σημαντικά από τον στόχο της συμμε-
τοχής σε μάθηση κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών.
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(χάρτης 5.7 και χάρτης 5.8). Το μεγαλύτερο ποσοστό 
σημειώθηκε στις περιφέρειες της Γαλλίας, των Κάτω 
Χωρών, του Βελγίου, της Δανίας, της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας, με πάνω από 25 %, ενώ ήταν μεγαλύ-
τερο στις πόλεις από ό,τι σε άλλες περιοχές. 

Η μείωση των υψηλών ποσοστών πρόωρης εγκατά-
λειψης της εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να 
βελτιώσει τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας και να 
εξαλείψει θύλακες κοινωνικοοικονομικής ένδειας14. 
Η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα που εγκαταλείπουν 
πρόωρα την εκπαίδευση διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο να μείνουν άνεργοι, να εργάζονται με μερική 
απασχόληση ή να έχουν συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου από ό,τι τα άτομα που ολοκληρώνουν τη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης η έρευνα δείχνει ότι 
συνήθως τα εν λόγω άτομα κερδίζουν λιγότερα15 
και βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση υγείας16.

Ένας πρόσφατα συμφωνημένος στόχος σε επίπεδο 
ΕΕ είναι να μειωθεί το ποσοστό διαρροής μαθητών 
—τα άτομα ηλικίας 18–24 ετών χωρίς κανένα άλλο 
επαγγελματικό προσόν πέρα από τη βασική εκπαί-
δευση και τα οποία βρίσκονται πια εκτός εκπαίδευ-

14 De Witte και Rogge (2013)· Hanushek και Woesmann (2007).

15 Campolieti et al. (2010)· Falch et al. (2010)· Pellegrini et al. (2012).

16 Arendt (2005)· Kempter et al. (2011)· Brunello et al. (2013).

σης και κατάρτισης— στο 9 % ή λιγότερο έως το 
203017. Αυτό συγκρίνεται με το 9,9 % του 2020, 
παρότι με μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών, ενώ το ποσοστό κυμαίνεται από 3,8 % στην 
Ελλάδα έως 16,7 % στη Μάλτα. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, τα μεγαλύτερα ποσο-
στά διαρροής μαθητών συναντώνται στην Ισπανία, 
τη νότια Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με 
αριθμητικά δεδομένα περίπου 25 % στη Ceuta 
και τη Melilla της Ισπανίας, τη Yugoiztochen της 
Βουλγαρίας και στις δύο εξόχως απόκεντρες περι-
οχές, τις Açores της Πορτογαλίας και τη Guyane της 
Γαλλίας (χάρτης 5.9). Ωστόσο, το ποσοστό σημείωσε 
σημαντική πτώση (κατά πάνω από 10 %) σε περιφέ-
ρειες της Ισπανίας και της Ελλάδας καθώς επίσης και 
της Πορτογαλίας από την περίοδο 2011–2013 έως 
την περίοδο 2018–2020 (χάρτης 5.10)18. Αυξήθηκε 
—κατά πάνω από 4 %— στις περιφέρειες Dél-
Dunántúl και Észak-Magyarország της Ουγγαρίας, 
Yugoiztochen της Βουλγαρίας, Východné Slovensko 
της Σλοβακίας και Severozápad της Τσεχίας. 

17 Ευρωπαϊκή Ένωση (2021).

18 Χρησιμοποιήθηκε ένας μέσος όρος τριετίας, λόγω ζητημάτων αξιο-
πιστίας δεδομένων σε επίπεδο NUTS 2. 

Πίνακας	5.3	Δια	βίου	μάθηση	και	μαθητές	που	εγκαταλείπουν	πρόωρα	την	εκπαίδευση		
και	την	κατάρτιση,	ανά	ομάδα	περιφερειών	και	βαθμό	αστικοποίησης,	2018–2020

Περισσότερο	
ανεπτυγμένες	
περιφέρειες

Περιφέρειες	
μετάβασης

Λιγότερο		
ανεπτυγμένες	
περιφέρειες

ΕΕ

Συμμετοχή ενηλίκων στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση (% πληθυσμού 25–64 ετών) 

12,2 12,4 4,9 9,2

Μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση 
(% ηλικίας 18–24 ετών)

9,4 9,5 12,1 9,9

Βορειοδυτική	ΕΕ Νότια	ΕΕ Ανατολική	ΕΕ EΕ	(2017–2019)

Συμμετοχή ενηλίκων στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση (% πληθυσμού 25–64 ετών) 

14,0 8,8 4,5 9,2

Μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση 
(% ηλικίας 18–24 ετών)

8,9 13,8 8,8 9,9

Πόλεις Πόλεις	και	
προάστια

Αγροτικές	
περιοχές

ΕΕ

Συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαίδευση 
και κατάρτιση (% πληθυσμού 
25–64 ετών), 2020

11,5 8,1 6,8 9,2

Μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση 
(% ηλικίας 18–24 ετών), 2020

8,7 11,2 10,5 9,9

Πηγή: Eurostat [tmg_lfse_04] και [edat_lfse_16], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yugoiztochen
https://en.wikipedia.org/wiki/Severoz%25C3%25A1pad
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θηκαν και στις τρεις ομάδες περιφερειών από την 
περίοδο 2011–2013 έως την περίοδο 2018–2020. 

2.1	Το	εργατικό	δυναμικό	υψηλής	
εξειδίκευσης	εργάζεται	κυρίως	σε	
περιφέρειες	πρωτευουσών	της	ΕΕ	

Το εργατικό δυναμικό υψηλού μορφωτικού επιπέ-
δου συνιστά κλειδί για οικονομική ανάπτυξη και ευ-
ημερία. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση ενισχύει την 
κοινωνική ανέλιξη και βελτιώνει τις προοπτικές απα-
σχόλησης. Ωστόσο, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 
25–64 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση διαφέρει 

Το ποσοστό διαφέρει, επίσης, μεταξύ των πόλεων 
(8,7 % το 2020), όπου βρίσκεται ήδη κάτω από τον 
στόχο για το 2030, των μικρών πόλεων και προαστί-
ων (11,2 %) και των αγροτικών περιοχών (10,5 %). 

Στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες μετάβασης το ποσοστό ανέρχεται μό-
λις ελαφρώς πάνω από τον στόχο (περίπου 9,5 % 
σε αμφότερες, την περίοδο 2018–2020), ενώ στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες είναι κατά πολύ 
περισσότερο πάνω από τον στόχο (12,1 %), λόγω 
μεγάλου ποσοστού διαρρεόντων μαθητών στη νό-
τια ΕΕ (πίνακας 5.3). Οι διαρρέοντες μαθητές αυξή-
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Περιφέρεια πρωτεύουσας Άλλες περιφέρειες NUTS 2 Εθνικός μέσος όρος ΕU-27

Τα κράτη μέλη ταξινομούνται ανά εθνικούς μέσους όρους. 
Πηγή: Eurostat [edat_lfse_04], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

Εικόνα 5.1 Περιφερειακή διακύμανση των ποσοστών των ατόμων ηλικίας 25–64 ετών 
με τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-8), 2020
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Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές Μέσο αποτέλεσμα χώρας

Εικόνα 5.2 Επιδόσεις θετικών επιστημών ανά τοποθεσία σχολείου, PISA 2015 
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Τα κράτη μέλη ταξινομούνται ανά μέσα αποτελέσματα χώρας. CY και SE: δεν υπάρχουν δεδομένα ανά τοποθεσία σχολείου. 
HR, NL και LU: δεν υπάρχουν δεδομένα για αγροτικές περιοχές. Οι «Αστικές περιοχές» είναι ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων 
των πόλεων και των μικρών πόλεων. Τα κράτη μέλη ταξινομούνται ανά μέσα αποτελέσματα χώρας.
Πηγή: ΟΟΣΑ, PISA, 2015. Υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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 αισθητά μεταξύ των περιφερειών (εικόνα 5.1). Οι πε-
ριφέρειες πρωτεύουσας έχουν συνήθως πληθυσμό 
με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από ό,τι οι άλλες19. 
Η ζήτηση για εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης 
προσελκύει τα άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
καθιστά ευκολότερη για αυτά την ανεύρεση εργα-
σίας αντίστοιχης των προσόντων τους. Ταυτόχρονα, 
οι εταιρείες είναι επίσης πιο πιθανό να βρουν την 
εξειδίκευση που χρειάζονται σε τέτοιες περιοχές. Στα 
περισσότερα κράτη μέλη, επομένως, οι απόφοιτοι 
πανεπιστημίου συγκεντρώνονται μέσα σε και γύρω 
από την περιφέρεια της πρωτεύουσας. 

Το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργα-
σία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
(«ΕΚ 2020») θέτει ως στόχο να μειωθούν σε 15 % ή 
και λιγότερο οι χαμηλές επιδόσεις των νέων ηλικίας 
15 ετών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετι-
κές επιστήμες, με το σκεπτικό ότι: «χαμηλές επιδόσεις 
σε βασικές δεξιότητες σημαίνει ότι οι μαθητές δεν 
έχουν τα εφόδια να τα καταφέρουν στην αγορά εργα-
σίας και την ευρύτερη κοινωνία. Ως εκ τούτου, το κό-
στος των χαμηλών επιδόσεων είναι σημαντικό τόσο 
για το άτομο αλλά και για την κοινωνία γενικότερα»20.

Σύμφωνα με την έρευνα PISA του 2018 (το 
Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών του 
ΟΟΣΑ) η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ 
δεν έχει ακόμη επιτύχει αυτόν τον στόχο, με πε-
ρίπου 22 % όσων εξετάστηκαν να διαθέτουν χα-

19 Ευρωπαϊκή Επιτροπή και UN-HABITAT (2016).

20 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020θ). 

μηλό επίπεδο επάρκειας σε καθεμία από τις δεξι-
ότητες των μαθηματικών, της ανάγνωσης και των 
θετικών επιστημών (χάρτης 5.11). Τα μεγαλύτερα 
ποσοστά με χαμηλό επίπεδο επάρκειας (πάνω από 
38 % και στους τρεις ακαδημαϊκούς κλάδους) ήταν 
στη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία, ενώ στο 
άλλο άκρο της κλίμακας, η Εσθονία, η Πολωνία και η 
Φινλανδία πέτυχαν τον στόχο του 15 % και η Δανία 
και η Σλοβενία ήταν κοντά στον στόχο. Τα επίπεδα 
επιδόσεων διαφέρουν, επίσης, μεταξύ σχολείων 
στις αγροτικές περιοχές και τις πόλεις. 

Ο ΟΟΣΑ αξιολόγησε τις επιδόσεις ανά τοποθεσία 
σχολείου το 2015 για τις θετικές επιστήμες και το 
2018 για την ανάγνωση21. Οι επιδόσεις στις θετικές 
επιστήμες ήταν υψηλότερες στις πόλεις από ό,τι στις 
αγροτικές περιοχές/τα χωρία σε όλα τα κράτη μέλη 
που μελετήθηκαν στην έρευνα, εκτός από το Βέλγιο 
(εικόνα 5.2)22. Το χάσμα μεταξύ πόλεων και υπαί-
θρου ως προς αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα έντο-
νο στα σχολεία της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας. 
Τα αποτελέσματα των μαθητών στα σχολεία των 
πόλεων ανέρχονται σε περίπου 30 βαθμούς περισ-
σότερους στις θετικές επιστήμες από ό,τι των μαθη-
τών στα σχολεία της υπαίθρου (σε αδρές γραμμές 

21 Η προσέγγιση της έρευνας PISA του ΟΟΣΑ συγκαταλέγει σχολεία στις 
αγροτικές περιοχές όταν αυτά βρίσκονται σε χωριά, μικρά χωριά ή 
αγροτικές περιοχές με πληθυσμό λιγότερο από 3 000 άτομα, σε μι-
κρές πόλεις, αν βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό από 3 000 
έως 10 000 κατοίκους· και σε πόλεις, αν βρίσκονται σε οικισμούς με 
περισσότερα από 100 000 άτομα. Οι επιδόσεις στις θετικές επιστή-
μες δεν είχαν αξιολογηθεί ανά τοποθεσία σχολείου το 2018.

22 Στις «Αστικές περιοχές» συγκαταλέγεται ο μέσος όρος των αποτε-
λεσμάτων των μικρών πόλεων και των πόλεων.
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Εικόνα 5.3 Επιδόσεις ανάγνωσης ανά τοποθεσία σχολείου, PISA 2018
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Τα κράτη μέλη ταξινομούνται ανά μέσα αποτελέσματα χώρας. ES: δεν υπάρχουν δεδομένα. BE, NL, DE, HR, και LU: δεν υπάρχουν 
δεδομένα για τις αγροτικές περιοχές. Οι «Αστικές περιοχές» είναι ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των πόλεων και των μικρών 
πόλεων. Τα κράτη μέλη ταξινομούνται ανά μέσα αποτελέσματα χώρας. 
Πηγή: ΟΟΣΑ, PISA 2018 και υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Χάρτης 5.11 Αναλογία των ατόµων ηλικίας 15 ετών µε ανεπαρκείς γνώσεις στα µαθηµατικά, την ανάγνωση και τις θετικές επιστήµες, 2018
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Εικόνα 5.4 Τα επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων ανά επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 
κράτους μέλους, 2019

Για την ομαδοποίηση των κρατών μελών ανά επίπεδο ανάπτυξης, βλ. το τμήμα «Γλωσσάριο»··
τελευταίο διαθέσιμο έτος: 2019.
Πηγή: Eurostat [isoc_sk_dskl_i] και [demo_pjan], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

Πλαίσιο	5.3	Κύρια	αγορά	εργασίας	και	δείκτες	εκπαίδευσης	
στις	εξόχως	απόκεντρες	περιοχές	της	ΕΕ	

1 Οι εννέα εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (η περιοχή του Saint-Martin περιλαμβάνεται στην περιφέρεια NUTS 2 της Guadeloupe) 
διέπονται από τις διατάξεις των Συνθηκών και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ένωσης.

Η ΕΕ έχει εννέα εξόχως απόκεντρες περιοχές (οι οποί-
ες ομαδοποιούνται σε οκτώ περιφέρειες NUTS 2), 
όπου ζουν περίπου πέντε εκατομμύρια άτομα1. Βρί-
σκονται γεωγραφικά απομακρυσμένες από την ευ-
ρωπαϊκή ήπειρο στη λεκάνη της Καραϊβικής, τη μα-
καρονησιωτική περιοχή και τον Ινδικό Ωκεανό. Το 
2020 τα ποσοστά απασχόλησης σε όλες τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές ήταν κάτω από τον μέσο όρο 
της ΕΕ και κυμαίνονταν από 43 % στη Mayotte έως 
71 % στη Açores. Μόνο αυτή η τελευταία περιφέ-

ρεια είχε ποσοστό ανεργίας κάτω από τον μέσο όρο 
της ΕΕ (6,1 %), ενώ τα ποσοστά στις περιφέρειες 
Canarias και Mayotte ήταν τριπλάσια από τον μέσο 
όρο. Παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η περιφέρεια 
Canarias είναι η μόνη εξόχως απόκεντρη περιφέρεια 
όπου το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 25–64 ετών 
με τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται πάνω από τον 
μέσο όρο της ΕΕ (34,4 % το 2020), σε όλες τις άλλες 
περιφέρειες το ποσοστό είναι κατά πολύ κάτω (βλ. πί-
νακα παρακάτω).

Πίνακας	5.4	Απασχόληση,	ανεργία	και	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	στις	εξόχως	απόκεντρες	
περιφέρειες,	2020

Ποσοστό	απασχόλησης	
(%	πληθυσ.	ηλικίας	

20-64	ετών)

Ποσοστό	ανεργίας		
(%	του	εργατικού	

δυναμικού)

Με	τριτοβάθμια		
εκπαίδευση	

(%	πληθυσ.	ηλικίας	
25-64	ετών)

EU-27 72,3 7,1 32,8
Canarias 57,1 22,6 34,4
Guadeloupe 56,3 17,5 23,3
Martinique 62,4 12,4 27,1
Guyane 49,5 16,1 18,7
La Réunion 54,0 17,4 22,9
Mayotte (2019) 43,3 30,1 μ.δ.
Região Autónoma dos Açores 71,1 6,1 15,8
Região Autónoma da Madeira 70,9 8,1 22,9

Τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας για τη Mayotte αφορούν το 2019, λόγω ζητημάτων αξιοπιστίας.
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αυτό ισοδυναμεί με μια σχολική χρονιά). Το χάσμα 
παραμένει σημαντικό (περίπου 16 βαθμοί) όταν 
μπουν υπό εξέταση οι διαφορές στην οικονομική 
κατάσταση των σχολείων και των μαθητών23.

Όσον αφορά τις επιδόσεις το 2018, αυτές ήταν υψη-
λότερες στις αστικές από ό,τι στις αγροτικές περιοχές 
σε όλα τα κράτη μέλη που μελετήθηκαν στην έρευνα, 
μολονότι διαπιστώθηκαν αισθητές διαφορές στο μέ-
γεθος του χάσματος. Ενώ στην Αυστρία, τη Σουηδία, 
τη Δανία και την Ιρλανδία αυτό ήταν αμελητέο, ήταν 
σημαντικό στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, 
τη Σλοβακία και την Πορτογαλία (εικόνα 5.3). 

23 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ.: Echazarra και Radinger (2019). 

«Η ταχεία ψηφιοποίηση της τελευταίας δεκαετίας 
έχει μεταμορφώσει πολλές πτυχές της επαγγελμα-
τικής ζωής και της καθημερινότητας… Οι βασικές 
ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να συγκαταλέγονται 
μεταξύ των σημαντικότερων μεταβιβάσιμων δεξιο-
τήτων που ο κάθε πολίτης θα πρέπει να μπορεί να 
αναπτύξει προσωπικά· να συμμετέχει στην κοινωνία 
ως ενεργός πολίτης· να χρησιμοποιεί τις δημόσιες 
υπηρεσίες· και να ασκεί βασικά δικαιώματα.»24

«Η διασφάλιση ότι όλοι έχουν τις κατάλληλες δε-
ξιότητες για έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο 
είναι εξαιρετικά σημαντική για μια αγορά εργασίας 

24 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020ι), σ. 1 και 9.

Πλαίσιο	5.4	Το	εργαλείο	Skills-OVATE

1 Διαδικτυακό εργαλείο ανάλυσης κενών θέσεων απασχόλησης για την Ευρώπη. Για περισσότερες λεπτομέρειες:  
https://www.cedefop.europa.eu/el/tools/skills-online-vacancies. 

Πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες για τις δεξιότη-
τες μπορούν να διοχετεύσουν τη μετανάστευση προς 
περιοχές και επαγγέλματα όπου διαπιστώνονται ελ-
λείψεις δεξιοτήτων. Η ΕΕ αποσκοπεί να καταστήσει 
τις πληροφορίες για τις δεξιότητες πιο προσβάσιμες, 
δημοσιεύοντας ηλεκτρονικά πληροφορίες σε πραγμα-
τικό χρόνο για τη ζήτηση δεξιοτήτων σε περιφερειακό 
επίπεδο. Το εργαλείο Skills-OVATE1, το οποίο αναπτύ-
χθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 
παρέχει διεξοδικές πληροφορίες για θέσεις εργασίας 
και για δεξιότητες που δημοσιεύτηκαν ως αιτήματα 
από τους εργοδότες σε διαδικτυακές αγγελίες ερ-
γασίας, και υποδεικνύει την ένταση της ζήτησης για 
διάφορα επαγγέλματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, κα-
τανεμημένες ανά τομέα και περιφέρεια NUTS 2. Έτσι, 
παρέχει πιθανώς έναν τρόπο να αντιμετωπίζονται οι 
ανισότητες δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Το ερ-
γαλείο, το οποίο πρόσφατα βελτιώθηκε, πρόκειται να 
ενσωματωθεί στην πύλη Europass.

Στήριξη	 της	 ΕΕ	 για	 εθνικές	 δράσεις	 αναβάθμισης	
δεξιοτήτων,	(Δράση	3	του	Ευρωπαϊκού	Θεματολο-
γίου	δεξιοτήτων	του	2020)

Η Επιτροπή σχεδιάζει να συνδράμει τα κράτη μέλη να 
εκπονήσουν ολιστικές, εθνικές στρατηγικές δεξιοτήτων 
για όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης, στηριζόμενα 
στις ήδη πραγματοποιηθείσες εργασίες με τον ΟΟΣΑ 
σε 11 κράτη μέλη καθώς επίσης και στις υφιστάμενες 
εθνικές στρατηγικές. Η Επιτροπή θα βοηθήσει στην κα-
τάρτιση ή αναθεώρηση στρατηγικών όπου χρειάζεται 
καθώς και στην παρακολούθηση της προόδου εφαρ-
μογής τους. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την απόρριψη 
των έμφυλων και άλλων στερεοτυπιών οι οποίες εισά-
γουν διακρίσεις και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη ση-

μασία οριζόντιων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, κα-
θώς επίσης και στις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για 
την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, όπως επίσης 
στις δεξιότητες που αποκτούνται μέσω των σπουδών 
των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανι-
κής και των μαθηματικών (STEM). 

Η Επιτροπή θα ενώσει τις δυνάμεις της με το δίκτυο 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης προκειμένου να 
διοργανωθούν εκδηλώσεις μάθησης από ομότιμους, 
ώστε να έρθουν στο προσκήνιο οι δεξιότητες τις οποί-
ες χρειάζεται η αγορά εργασίας (ιδίως όσον αφορά 
τους ανέργους και τα άτομα σε εργασίες μειωμένου 
ωραρίου) και να αναβαθμιστούν οι πληροφορίες για 
τις δεξιότητες και η αντιστοίχιση δεξιοτήτων υπό το 
φως των μακροχρόνιων προκλήσεων οι οποίες ανα-
κύπτουν λόγω της πράσινης και της ψηφιακής μετά-
βασης. Οι δραστηριότητες θα εστιαστούν στην αύ-
ξηση της παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης, μεταξύ 
άλλων και για εκείνους που εργάζονται στις ιδιαίτερα 
ευάλωτες ομάδες και για τη γεφύρωση χασμάτων δε-
ξιοτήτων, ειδικότερα ψηφιακών δεξιοτήτων. Θα διε-
ρευνηθούν, επίσης, οι ευκαιρίες που προκύπτουν από 
τη διασυνοριακή συνεργασία.

Μέσα από το προσφάτως εγκριθέν σύμφωνο για τη 
μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή θα επιδιώξει 
να βελτιώσει τα νόμιμα μονοπάτια προς την ΕΕ, μετα-
ξύ άλλων και επανεκκινώντας τις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την οδηγία για την μπλε κάρτα με σκοπό 
να προσελκύσει εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης. 
Το σύμφωνο θα παρέχει αξιόπιστες προσφορές για 
τόπους νόμιμης μετανάστευσης, ως μέρος των εται-
ρικών σχέσεων με τρίτες χώρες σε σχέση με νέα τα-
λέντα, καθώς και θα διερευνά νέους τρόπους νόμιμης 
μετανάστευσης.

https://www.cedefop.europa.eu/el/tools/skills-online-vacancies
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χωρίς αποκλεισμούς και για την άνθιση της καινο-
τομίας, της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης»25. 
Ο προσφάτως συμφωνημένος στόχος σε επίπεδο 
ΕΕ είναι ότι έως το 2025 τουλάχιστον 70 % των 
ατόμων ηλικίας 16–74 ετών θα πρέπει να κατέ-
χουν τουλάχιστον τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. 
Το 2019 το ποσοστό ήταν μόλις 56 %. Μόνο στα 
περισσότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη (66 %) το 
ποσοστό βρίσκονταν κοντά στον στόχο, ενώ στα 
μέτρια ανεπτυγμένα (49 %) και στα λιγότερο ανε-
πτυγμένα κράτη μέλη (42 %) ήταν κατά πολύ χαμη-
λότερο (εικόνα 5.4). Στην ΕΕ, περίπου το 29 % των 
ατόμων ηλικίας 16–74 ετών ανέφερε ότι διέθετε 
χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και το 25 % 
βασικό επίπεδο, ενώ μόνο το 31 % ανέφερε ότι διέ-
θετε υψηλότερο επίπεδο από το βασικό. Η διαφορά 
στο τελευταίο ποσοστό μεταξύ πολύ ανεπτυγμένων 
κρατών μελών και λιγότερο ανεπτυγμένων ήταν ιδι-
αιτέρως έντονη: 43 % έναντι μόλις 24 %. Το ποσο-
στό κατοίκων αγροτικών περιοχών οι οποίοι διέθε-
ταν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες ήταν 
14 % χαμηλότερο από ό,τι των κατοίκων πόλεων.

25 ΟΟΣΑ (2016α).

Πλαίσιο	5.5	Τι	σημαίνει	να	βρίσκεσαι	σε	κίνδυνο	φτώχειας	ή	κοινωνικού	αποκλεισμού	

1 Ισοδύναμο σημαίνει ότι το εισόδημα προσαρμόζεται στις διαφορές ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση των νοικοκυριών.

2 Τα εννέα έξοδα είναι: έγχρωμη τηλεόραση· πλυντήριο· τηλέφωνο· αυτοκίνητο· γεύμα με κρέας ή ψάρι ή ισοδύναμο κάθε δεύτερη 
 ημέρα· μία εβδομάδα ετήσιες διακοπές μακριά από το σπίτι· η ικανότητα να μην υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές ενυπόθηκου 
δανείου, ενοικίου, λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, χρεών από αγορές με δόσεις ή άλλων δανείων· η ικανότητα να βγάζεις 
τα προς το ζην και η ικανότητα να διατηρείται το σπίτι επαρκώς ζεστό.

Τα άτομα που είναι AROPE στην ΕΕ χαρακτηρίζονται 
ως τέτοια μέσα από τον συνδυασμό τριών δεικτών:

	• δείκτης	 κινδύνου	φτώχειας (ή σχετικής νο-
μισματικής φτώχειας), ο οποίος ορίζεται ως η 
διαβίωση σε νοικοκυριό με ισοδύναμο1 διαθέ-
σιμου εισοδήματος κατά το προηγούμενο έτος 
κάτω του 60 % του εθνικού μέσου όρου·

	• δείκτης	σοβαρού	βαθμού	στέρησης	υλικών	
αγαθών, ο οποίος ορίζεται ως η οικονομική 
αδυναμία έναντι οποιωνδήποτε τεσσάρων ή 
και περισσότερων βασικών εξόδων από τα εν-
νέα βασικά έξοδα τα οποία περιλαμβάνονται 
στην έρευνα Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδη-
μα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC)2· και

	• δείκτης	 διαβίωσης	 σε	 νοικοκυριό	 με	 πολύ	
χαμηλή	 ένταση	 εργασίας, ο οποίος ορίζεται 
ως η διαβίωση σε νοικοκυριό όπου τα άτομα 
ηλικίας 18–59 ετών εργάστηκαν για μόλις 20 % 
ή λιγότερο του χρόνου που θα μπορούσαν δυ-
νητικά να είχαν δουλέψει το προηγούμενο έτος, 
αν είχαν δουλέψει με πλήρη απασχόληση όλο 
το έτος.

Τα άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται AROPE είναι τα 
άτομα που εμπίπτουν σε έναν από αυτούς τους τρεις 
δείκτες.

Στατιστικές	της	ΕΕ	για	το	εισόδημα	και	τις	συνθή-
κες	διαβίωσης	(EU-SILC)

Οι EU-SILC συνιστούν την κύρια πηγή στοιχείων της ΕΕ 
για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η έρευνα 
από την οποία προέκυψαν οι στατιστικές βασίζεται σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών σε όλα τα κράτη 
μέλη. Η έρευνα διεξάγεται κάθε χρόνο και τα στοιχεία 
για το εισόδημα, και συνεπώς και για τον κίνδυνο φτώ-
χειας και για τη χαμηλή ένταση εργασίας, αφορούν το 
έτος που προηγείται της έρευνας (δηλ. για την έρευνα 
του 2019, ο κίνδυνος φτώχειας και η χαμηλή ένταση 
εργασίας αφορά το 2018), ενώ η στέρηση υλικών αγα-
θών αφορά το έτος της έρευνας, (δηλ. το 2019). 

Βλ.: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/
european-union-statistics-on-income-and-living-
conditions. 
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Πηγή: Barslund (2021, προσεχώς).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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Αυτές οι διαφορές εγείρουν ανησυχία. Καθώς αυξά-
νονται η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες και η ζήτη-
ση για μορφωμένο εργατικό δυναμικό, οι τομείς με 
κακές επιδόσεις διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν 
τη δυνατότητα να μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες 
οικονομικές ευκαιρίες και ενδέχεται να περιοριστούν 
ως προς την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών. Αυτό επίσης εξαρτάται από τις διαθέσιμες και 
οικονομικά προσιτές υποδομές υψηλών ταχυτήτων. 

Η μέση ένταση ψηφιακών δεξιοτήτων26 των επαγ-
γελμάτων στην αγορά εργασίας διαφέρει αισθητά 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Κατά την τελευ-
ταία δεκαετία, ενδείξεις σύγκλισης μπορούν να δια-
κριθούν σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά αυτό δεν 
ισχύει σε περιφερειακό επίπεδο (εικόνα 5.5). Στις 
περιφέρειες της ΕΕ, δεν υπάρχουν ενδείξεις κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 2011–2019 για ταχύτερη 
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στις περιφέ-
ρειες με χαμηλά αρχικά επίπεδα (του 2011)27.

26 Ο δείκτης έντασης των ψηφιακών δεξιοτήτων προσμετρά τον 
μέσο αριθμό ψηφιακών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται από 
τους εργαζομένους, με βάση τη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση 
Επαγγελμάτων (ISCO). Για περισσότερες λεπτομέρειες για τον δεί-
κτη, βλ. Barslund (2021, προσεχώς).

27 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021γ), κεφάλαιο 3.
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Πλαίσιο	5.6	Ο	ευρωπαϊκός	πυλώνας	κοινωνικών	
δικαιωμάτων	και	το	σχέδιο	δράσης	του1

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων δι-
ακηρύχθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη 
διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα για τη δί-
καιη απασχόληση και την ανάπτυξη, στο Γκέτεμποργκ, 
στις 17 Νοεμβρίου 2017. Η εκλεγείσα πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, δε-
σμεύτηκε υπέρ του πυλώνα στην ομιλία της ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, 
τον Ιούλιο του 2019 και στις πολιτικές κατευθύνσεις 
της για τη θητεία της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, ανακοινώνοντας περαιτέρω δράση με σκοπό την 
εφαρμογή των συναφών αρχών και δικαιωμάτων. 

Με τον πυλώνα θεσπίζονται μια σειρά από βασικές 
αρχές και δικαιώματα με σκοπό να στηρίξουν δίκαιες 
και ορθής λειτουργίας αγορές εργασίας και συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας. Ο πυλώνας στηρίζει τη σύγκλι-
ση προς καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης 
μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών. Μολονότι 
αρχικά είχε προβλεφθεί για την ευρωζώνη, ισχύει για 
όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν. 
Οι αρχές ομαδοποιούνται σε τρεις ευρείες κατηγορίες:

	• ισότητα	ευκαιριών	και	πρόσβαση	στην	αγο-
ρά	 εργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την 
ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και κα-
τάρτιση, την ισότητα των φύλων και την ενερ-
γή στήριξη της απασχόλησης·

	• δίκαιες	συνθήκες	εργασίας, που περιλαμβά-
νουν το δικαίωμα σε ασφαλή και ευπροσάρ-
μοστη απασχόληση, δίκαιη αμοιβή, ενημέρω-
ση για τις συνθήκες εργασίας και προστασία 
σε περίπτωση απόλυσης, διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, στήριξη για την επίτευ-
ξη κατάλληλης ισορροπίας επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, και υγιές και ασφαλές περι-
βάλλον εργασίας· και

	• κοινωνική	 προστασία	 και	 ένταξη, που πε-
ριλαμβάνει δικαίωμα στη φύλαξη παιδιών 
και στήριξη για την εκπαίδευση των παιδιών, 
επιδοτήσεις ανεργίας και πρόσβαση σε μέτρα 
ενεργοποίησης, στήριξη ελάχιστου εισοδήμα-
τος, συντάξεις γήρατος, οικονομικά προσιτή 
υγειονομική περίθαλψη, στήριξη σε άτομα με 

αναπηρίες, οικονομικά προσιτή μακροχρόνια 
περίθαλψη, στέγαση και πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες.

Ο πυλώνας επιβεβαιώνει δικαιώματα που υπήρχαν 
ήδη στην ΕΕ, αλλά τα συμπληρώνει, συνεκτιμώντας 
νέες πραγματικότητες. Έτσι, δεν θίγει αρχές και δικαι-
ώματα που περιλαμβάνονταν ήδη στις δεσμευτικές 
διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Συγκεντρώνοντας 
δικαιώματα και αρχές που είχαν καθιερωθεί σε άλλες 
εποχές, με άλλους τρόπους και υπό άλλες μορφές, 
θέλει να γίνουν πιο ορατά, ευνόητα και προφανή.

Στις 4 Μαρτίου του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και πρότεινε τρεις πρωταρ-
χικούς στόχους προς επίτευξη από την ΕΕ έως το 2030:

1. τουλάχιστον το 78 % του πληθυσμού ηλικίας 
20–64 ετών να έχει απασχόληση· 

2. τουλάχιστον το 60 % όλων των ενηλίκων ηλικί-
ας 25–64 ετών να συμμετέχει σε κατάρτιση κάθε 
χρόνο· και

3. μείωση του αριθμού ατόμων τα οποία έχουν χα-
ρακτηριστεί AROPE τουλάχιστον κατά 15 εκατομ-
μύρια.

Αυτοί οι στόχοι χαιρετίστηκαν από τους ηγέτες της 
ΕΕ στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο, τον 
Μάιο του 2021 και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Ιουνίου 2021. Έγινε έκκληση στα κράτη μέλη να ορί-
σουν εθνικούς στόχους για καθένα από τους δείκτες. 
Η πρόοδος προς τους στόχους σε επίπεδο ΕΕ αλλά και 
προς τους εθνικούς στόχους θα παρακολουθείται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Το σχέδιο δράσης συμπεριλαμβάνει επίσης μια πρό-
ταση για έναν αναθεωρημένο κοινωνικό πίνακα απο-
τελεσμάτων, ώστε να ιχνηλατείται καλύτερα η πρό-
οδος που σημειώνεται προς τις αρχές του πυλώνα, 
με πιο συνεκτικό τρόπο. Η ετήσια Κοινή Έκθεση για 
την Απασχόληση παρέχει ανάλυση ανά περιφέρει-
ες (σε επίπεδο NUTS 2) των κρίσιμων δεικτών του 
κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων, για τους οποίους 
είναι διαθέσιμες τέτοιες πληροφορίες. 

 
1 Ευρωπαϊκή Ένωση (2017β) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021γ).
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Χάρτης 5.15 Ικανοποίηση µε τις προσπάθειες επίλυσης των θεµάτων των φτωχών, 2019
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3.	Η	φτώχεια	και	ο	κοινωνικός	
αποκλεισμός	σημείωσαν	πτώση	
στην	ΕΕ,	αλλά	παραμένουν	σε	
υψηλό	επίπεδο	στη	νότια	ΕΕ	
και	στις	αγροτικές	περιοχές	
της	ανατολικής	ΕΕ

Το 2019 περίπου 91 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ 
(17,9 εκατομμύρια από αυτά ήταν παιδιά ηλικίας 
0–17 ετών) βρέθηκαν σε κίνδυνο φτώχειας και κοι-

νωνικού αποκλεισμού (AROPE — βλ. πλαίσιο 5.5), 
και αυτό αντιστοιχούσε στο 20 % του συνολικού 
πληθυσμού. Η ΕΕ έχει θέσει στόχο μείωσης του σχε-
τικού αριθμού κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια 
έως το 203028.

Το ποσοστό των ατόμων που είχαν χαρακτηρι-
στεί AROPE, αφού κορυφώθηκε φτάνοντας το 
24,9 % το 2012, σημείωνε πτώση κατά την επό-
μενη επταετία, κυρίως λόγω απότομης πτώσης 
του σοβαρού βαθμού στέρησης υλικών αγαθών 
(από 10,2 % το 2012 έφτασε στο 5,4 % το 2019). 

28 Σύμφωνα με τον πρωταρχικό στόχο που έχει τεθεί στο σχέδιο δράσης 
για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2021ιβ), ο οποίος χαιρετίστηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στην 
κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
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Κράτη μέλη ταξινομημένα με βάση τις τιμές των πόλεων. 
Πηγή: Eurostat [ilc_li43], υπολογισμού ΓΔ REGIO.
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Κράτη μέλη ταξινομημένα με βάση τις τιμές των πόλεων.
Πηγή: Eurostat [ilc_li43], υπολογισμού ΓΔ REGIO.
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Υπάρχουν  μεγάλες  διαφορές μεταξύ των περιφε-
ρειών της ΕΕ (χάρτης 5.12), με μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού σε κίνδυνο (πάνω από 30 %) σε αρκετές 
περιφέρειες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, 
της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. 

Στην ΕΕ, το ποσοστό AROPE ήταν ελαφρώς υψηλό-
τερο στις αγροτικές περιοχές (22,4 %) το 2019 από 
ό,τι στις πόλεις (21,3 %) και τις μικρές πόλεις και 
τα προάστια (19,2 %), παρότι σημείωσε πτώση και 
στις τρεις περιοχές από το 2012 έως το 2019, ενώ 

η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στις αγροτικές 
περιοχές (εικόνα 5.6 και εικόνα 5.7)29. 

Στην ανατολική ΕΕ, η φτώχεια και ο κοινωνικός απο-
κλεισμός αποτελούσαν πρόβλημα κυρίως στις αγρο-
τικές περιοχές, όπου, το 2019, 28,5 % των ατόμων, 
πάνω από 1 στους 4, βρίσκονταν σε κίνδυνο —πολύ 
πάνω από το ποσοστό των μικρών πόλεων και των 
προαστίων (19,5 %) και των πόλεων (15,2 %). 
Στις αγροτικές περιοχές της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας, το ποσοστό ήταν πολύ  υψηλότερο, πάνω 

29 Κατά την περίοδο από το 2012 έως το 2019, το ποσοστό AROPE 
κατέγραψε πτώση κατά 3 % στις πόλεις, 3,6 % στις μικρές πόλεις 
και τα προάστια, και 5,2 % στις αγροτικές περιοχές (πηγή: Eurostat).
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Κράτη μέλη ταξινομημένα με βάση τις τιμές των πόλεων. 
Πηγή: Eurostat [ilc_lvhl23], υπολογισμοί ΓΔ REGIO. 
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από 40 %. Από το 2012 έως το 2019 το ποσοστό 
σημείωσε πτώση κατά περίπου 10 % στις πόλεις και 
τις αγροτικές περιοχές, και πάνω από 8 % στις μι-
κρές πόλεις και τα προάστια.

Στη νότια ΕΕ, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλει-
σμός είχαν κατανεμηθεί πιο ισότιμα και εξακολου-
θούσαν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα: το 2019 
περίπου 1 στα 4 άτομα βρίσκονταν σε κίνδυνο και 
στα τρία είδη περιοχής. Αντίθετα, στα βορειοδυτικά 
της ΕΕ, το ποσοστό AROPE στις πόλεις (21,3 %) ήταν 
υψηλότερο από ό,τι στις μικρές πόλεις και τα προά-
στια (15,7 %) και στις αγροτικές περιοχές (15 %). 

Υπάρχει κάποια διαφορά στη συχνότητα εμφάνι-
σης των τριών δεικτών που απαρτίζουν τη μέτρηση 
AROPE. Στην ΕΕ, τα περισσότερα άτομα που προσμε-
τρήθηκαν ως AROPE το 2019 —16,5 % του πληθυ-
σμού της ΕΕ— βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας, μια 
μέτρηση που αφορά τη σχετική νομισματική φτώχεια.

Ένα μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών βρίσκο-
νταν σε κίνδυνο φτώχειας στις αγροτικές περιοχές 
(18,5 %) το 2019 παρά στις πόλεις (16,3 %) ή στις 
μικρές πόλεις και τα προάστια (15,0 %) (εικόνα 5.8). 
Ταυτόχρονα, οι αγροτικές περιοχές είχαν μικρότε-
ρο ποσοστό νοικοκυριών με πολύ χαμηλή ένταση 
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Κράτη μέλη ταξινομημένα με βάση τις τιμές των πόλεων. 
Πηγή: Eurostat [ilc_mddd23], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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 εργασίας, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι ο υψη-
λότερος κίνδυνος φτώχειας οφείλονταν μάλλον σε 
χαμηλότερα εισοδήματα παρά σε μικρότερα ποσο-
στά απασχόλησης. Από το 2012 έως το 2019, ένας 
μεγάλος αριθμός κρατών μελών γνώρισε αύξηση 
του ποσοστού κινδύνου φτώχειας μεταξύ των ατό-
μων που ζουν σε πόλεις (εικόνα 5.9). 

Σε αγροτικές περιοχές της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας, ο κίνδυνος της φτώχειας ήταν ιδιαιτέ-
ρως υψηλός, με ποσοστά της τάξης του 35 % και του 
38 %, αντίστοιχα. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το 
γεγονός ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων (πάνω 
από το 20 %), τα οποία ανέφεραν ότι δεν είχαν την 
οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τρόφιμα για 
τα ίδια ή για μέλη της οικογενείας τους κατά τους 
προηγούμενους 12 μήνες, βρίσκονταν όλα σε αυ-
τές τις περιφέρειες, ενώ τα μέγιστα ποσοστά κατα-
γράφηκαν στα νοτιοανατολικά (37 %) και στη Sud-
Muntenia (35 %) της Ρουμανίας (χάρτης 5.14)30.

Η ικανοποίηση των ανθρώπων ως προς τις προσπά-
θειες των κυβερνήσεών τους για την αντιμετώπιση 
της φτώχειας διαφέρει επίσης μεταξύ των περιφε-
ρειών (χάρτης 5.15), και κυμαίνεται από 77 % που 
δηλώνουν ικανοποιημένοι στη Μάλτα το 2019 έως 
μόλις 7 % στη Severoiztochen της Βουλγαρίας31. 
Λιγότερα άτομα από το ένα τέταρτο ήταν ικανοποι-
ημένα με τις προσπάθειες των κυβερνήσεων σε 
αυτό το θέμα στις περιφέρειες NUTS 1 Centro και 
Sud της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της 

30 Πηγή: Gallup World Poll Survey για το 2019.

31 Στο ίδιο.

Βουλγαρίας και της Λετονίας, και σε αρκετές περι-
φέρειες της Κροατίας και της Ουγγαρίας. 

Σε αντίθεση με τον κίνδυνο της φτώχειας, το πο-
σοστό των ατόμων που ζούσαν σε νοικοκυριά χα-
μηλής έντασης εργασίας το 2019 ήταν μεγαλύτε-
ρο στις πόλεις (9,4 %) παρά στις μικρές πόλεις και 
στα προάστια (7,8 %) και στις αγροτικές περιοχές 
(7,3 %) σε όλη την ΕΕ, ένα μοντέλο που οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στην κατάσταση στις πόλεις στα 
βορειοδυτικά (10,9 %) και στα νότια (10,4 %) της 
ΕΕ (εικόνα 5.10). Στο Βέλγιο, 1 άτομο στα 5 (20 %) 
στις πόλεις ζούσε σε νοικοκυριό χαμηλής έντασης 
εργασίας. Στις αγροτικές περιοχές, τα μεγαλύτερα 
ποσοστά που ζούσαν σε τέτοια νοικοκυριά κατα-
γράφηκαν στη Βουλγαρία (16,3 % το 2019). Από το 
2012 έως το 2019, ωστόσο, το ποσοστό μειώθηκε 
στις αγροτικές περιοχές τόσο στη νότια όσο και στην 
ανατολική ΕΕ (κατά περίπου 3 %) (εικόνα 5.11).

Η υψηλότερη σοβαρού βαθμού στέρηση υλικών αγα-
θών (να μην υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για 
οποιαδήποτε τέσσερα ή περισσότερα από τα εννέα 
βασικά έξοδα τα οποία περιλαμβάνονται στην έρευ-
να EU-SILC· βλ. πλαίσιο 5.5) σημειώθηκε σε περιοχές 
στην ανατολική ΕΕ, όπου περίπου 10 % των ατόμων 
βίωναν σοβαρού βαθμού στέρηση το 2019 (εικό-
να 5.12). Παρόλα αυτά, σε περιοχές της ανατολικής ΕΕ, 
από το 2012 έως το 2019 το ποσοστό μειώθηκε κατά 
13 % στις αγροτικές περιοχές και 11 % στις πόλεις και 
τις μικρές πόλεις και τα προάστια (εικόνα 5.13). 

Στη βορειοδυτική ΕΕ, η 
σοβαρού βαθμού στέ-
ρηση ήταν υψηλότερη 
στις πόλεις από ό,τι στις 
αγροτικές περιοχές (πλήτ-
τοντας 4,5 % του πληθυ-
σμού το 2019 έναντι του 
2,2 % στις αγροτικές πε-
ριοχές), παρότι η διαφο-
ρά ελαττώθηκε ελαφρώς 
από το 2012 έως το 2019 
(το πληττόμενο ποσοστό 
μειώθηκε κατά 1,8 % στις 
πόλεις και κατά 1,1 % στις 
αγροτικές περιφέρειες). 
Μολονότι πολλές πόλεις 
στη βορειοδυτική ΕΕ πα-
ρουσιάζουν υψηλά επίπε-
δα κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, 
πολλές από αυτές παρου-
σιάζουν επίσης και υψηλά 
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επίπεδα ανισότητας, όπως φαίνεται από τα υψηλό-
τερα ποσοστά πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας, τις 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στέρησης και τα περισ-
σότερα νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας από 
ό,τι οι άλλες περιοχές. 

4.	Οι	μετανάστες	από	τρίτες	έχουν	
να	αντιμετωπίσουν	περισσότερες	
προκλήσεις	στις	αγορές	εργασίας	
και	αντιμετωπίζουν	υψηλότερους	
κινδύνους	φτώχειας

4.1	Οι	μετανάστες	συγκεντρώνονται	
κυρίως	σε	πόλεις	στη	βορειοδυτική	ΕΕ	
Στο εσωτερικό της ΕΕ, το ποσοστό μεταναστών από 
τρίτες χώρες (οι οποίοι ορίζονται ως ο πληθυσμός 
που γεννήθηκε εκτός ΕΕ) αντιστοιχεί σε περισσότερο 
από το διπλάσιο του ποσοστού των μεταναστών από 
την ΕΕ (εκείνοι που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα της 
ΕΕ) (9 % έναντι 4 % το 2020). Επομένως, τα περισ-
σότερα κράτη μέλη έχουν περισσότερους μετανάστες 
που δεν γεννήθηκαν στην ΕΕ από ό,τι μετανάστες που 
γεννήθηκαν στην ΕΕ (χάρτης 5.16 και χάρτης 5.17). 
Το Λουξεμβούργο αποτελεί σαφή εξαίρεση, με 40 % 
μεταναστών γεννηθέντων στην ΕΕ έναντι ενός 13 % 
γεννηθέντων εκτός της ΕΕ. Συνολικά, λίγοι μετανά-
στες από τρίτες χώρες συναντούνται στην ανατολική 
ΕΕ —εκτός από τις βαλτικές χώρες, όπου σημαντικό 
ποσοστό πληθυσμού γεννήθηκε στη Ρωσία. 

Οι περιφέρειες πρωτεύουσας και οι περιφέρειες με 
μια μεγάλη πόλη στη βορειοδυτική και στη νότια ΕΕ 
συνήθως καταγράφουν μεγαλύτερους αριθμούς με-
ταναστών, ιδίως προέλευσης εκτός ΕΕ. Στις περιφέρει-
ες όπου οι μετανάστες από τρίτες χώρες αποτελούν το 
20 % ή και περισσότερο του πληθυσμού περιλαμβάνο-
νται και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Mayotte, 
της Guyane, των Canarias, των Illes Balears και οι 
περιφέρειες πρωτεύουσας Bruxelles/Brussel, Wien, 
Paris και Stockholm. Το ποσοστό των μεταναστών 
από την ΕΕ υπερβαίνει το 10 % σε ορισμένες περιφέ-
ρειες του Βελγίου, της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, 
της Αυστρίας, της Ιρλανδίας και της Φινλανδίας. Λίγα 
είναι τα άτομα από άλλες χώρες της ΕΕ τα οποία έχουν 
μετακομίσει στις ανατολικές περιφέρειες. 

Το ποσοστό των μεταναστών συνήθως είναι μεγα-
λύτερο σε περιφέρειες με υψηλά επίπεδα ΑΕγχΠ, 
καλές ευκαιρίες απασχόλησης και ιστορία στη με-
τανάστευση32. Ο συσχετισμός μεταξύ κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ και ποσοστού μεταναστών από τρίτες χώρες 
είναι ελαφρώς πιο σημαντικός από ό,τι για μετανά-
στες γεννηθέντες στην ΕΕ (εικόνα 5.14).

Οι μετανάστες από τρίτες χώρες συγκεντρώθηκαν 
σε πόλεις33, όπου και αντιπροσώπευαν κατά μέσο 
όρο το 13 % του πληθυσμού το 2020, έναντι 8 % 
σε μικρές πόλεις και προάστια και λιγότερο από 4 % 
σε αγροτικές περιοχές (εικόνα 5.15). Το ποσοστό αυ-
ξήθηκε επίσης περισσότερο στις πόλεις από το 2015 
έως το 2020 (1,5 %) από ό,τι στις μικρές πόλεις 

32 ΟΟΣΑ (2021α).

33 Στο ίδιο.
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Πηγή: Eurostat [lfst_r_pgauwsc], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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και τα προάστια (0,8 %), ενώ παρέμεινε αμετάβλητο 
στις αγροτικές περιοχές. 

Οι μετανάστες από την ΕΕ είναι μακράν λιγότερο συ-
γκεντρωμένοι σε πόλεις, και αντιπροσωπεύουν κατά 
προσέγγιση το ίδιο ποσοστό πληθυσμού όπως και στις 
μικρές πόλεις και στα προάστια (4 % το 2020). Είναι 
λιγότερο παρόντες σε αγροτικές περιοχές (όπου αντι-
προσωπεύουν μόλις το 2,5 % του πληθυσμού). Από το 
2015 έως το 2020 το ποσοστό τους αυξήθηκε μόνο 
στις πόλεις, αλλά και πάλι μόνο ελαφρά (κατά 0,2 %). 

4.2	Το	ποσοστό	
απασχόλησης	
των	μεταναστών	
από	τρίτες	χώρες	
αυξήθηκε,	αλλά	
περισσότερο	για	
τους	άνδρες	από	
ό,τι	για	τις	γυναίκες	

Στην ΕΕ, το συνολικό πο-
σοστό απασχόλησης ατό-
μων ηλικίας 20–64 ετών 
αυξήθηκε κατά 3,3 % και 
ανήλθε σε 72,5 % από 
το 2015 έως το 2020 
(όταν, λόγω της νόσου 
COVID–19, βρέθηκε ελα-
φρώς κάτω από το επίπε-
δο του 2019). Το ποσοστό 

για τους γηγενής αυξήθηκε κατά 3,7 %, περισσότε-
ρο από ό,τι για τις δύο ομάδες μεταναστών (2,9 % 
για μετανάστες από την ΕΕ και 1,6 % για μετανά-
στες από τρίτες χώρες). Ειδικότερα, οι μετανάστες 
που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές κέρδισαν έναν 
σημαντικό ρόλο, στηρίζοντας ορισμένα είδη γεωρ-
γικών παραγωγών συνεχούς ζήτησης προσωρινής 
εργασίας, ενώ στις πόλεις κατάφεραν να καλύψουν 
επιτυχώς τη ζήτηση ορισμένων υπηρεσιών34. Το 
χάσμα μεταξύ των γηγενών και των γεννηθέντων 
εκτός ΕΕ περιορίζονταν, χάρη στη στήριξη των 

34 Natale et al. (2019).
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Πηγή: Eurostat [lfst_r_pgauwsc], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Τα γκρι τμήματα των ράβδων αντιπροσωπεύουν τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών, ενώ οι κορυφές των ράβδων τα ποσοστά 
απασχόλησης των ανδρών.
Πηγή: Eurostat [lfst_r_pgauwsc], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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 πολιτικών της ΕΕ35. Το χάσμα διευρύνθηκε μόνο το 
2020, υποδηλώνοντας ότι η απασχόληση των με-
ταναστών πλήγηκε περισσότερο από την πανδημία 
και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για τον έλεγχό της 
(εικόνα 5.16). 

Οι μετανάστες από την ΕΕ καταγράφουν παρόμοιο 
ποσοστό απασχόλησης με τους γηγενείς (εικό-
να 5.17). Η πλειονότητα των μεταναστών από την 

35 Οι πολιτικές της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση περιλαμβάνουν 
τη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού (με ειδικές οδηγίες για 
τους υψηλά ειδικευμένους εργαζομένους που υπάγονται στην οδη-
γία για την μπλε κάρτα, τους εποχιακούς εργαζομένους και τους 
ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθεμένους) καθώς επίσης και των φοιτη-
τών και ερευνητών, την επανένωση οικογενειών και το καθεστώς 
διαμένοντος μακράς διάρκειας. 

ΕΕ κατέχει την υπηκοότητα της ΕΕ, επομένως έχει 
τα ίδια δικαιώματα διαμονής και τα ίδια δικαιώμα-
τα στην αγορά εργασίας με τους γηγενείς36. Κατά 
συνέπεια, οι εν λόγω μετανάστες είναι ελεύθεροι 
να μετακινούνται σε περιφέρειες με υψηλότερους 
μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης 
και συνήθως αντιμετωπίζουν λιγότερα εμπόδια για 
μετεγκατάσταση από ό,τι οι μετανάστες από τρίτες 
χώρες, σε περίπτωση που χάσουν τη δουλειά τους37.

36 Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνιστά τη μία από τις 
τέσσερις ελευθερίες τις οποίες απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ. 
Η εν λόγω ελευθερία διαφυλάσσεται από το άρθρο 45 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

37 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021θ) για ετήσια δεδομένα σχετικά με 
την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο εσωτερικό της ΕΕ. 
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Ο μετανάστες από τρίτες χώρες, παρά την πρόοδο, 
καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό απα-
σχόλησης από ό,τι οι γηγενείς (62 % έναντι 74 %), 
κυρίως λόγω του χαμηλού ποσοστού των γυναι-
κών (53 %). Στη Σουηδία και το Βέλγιο, το συνολικό 
χάσμα στο εν λόγω ποσοστό ανέρχονταν σε 20 % 
το 2020· για τις γυναίκες το χάσμα διαμορφώθηκε 
σχεδόν στο διπλάσιο από ό,τι για τους άνδρες (28 % 
έναντι 15 %). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ποσοστό απασχό-
λησης μεταναστών από τρίτες χώρες είναι υψηλότε-

ρο σε περιοχές με υψηλά ποσοστά απασχόλησης για 
τους γηγενείς38, όμως αυτό ισχύει επίσης και όπου 
το χάσμα μεταξύ μεταναστών από τρίτες χώρες και 
γηγενών τείνει να είναι πολύ μεγάλο, ιδίως για τις 
γυναίκες (χάρτης 5.18). Το χάσμα, επομένως, ανέρ-
χεται κατά μέσο όρο σε 15 % στη βορειοδυτική ΕΕ σε 
σύγκριση με το μόλις 5 % στη νότια ΕΕ και 2 % στην 
ανατολική ΕΕ (εικόνα 5.18). Παρατηρείται μικρή δια-
φορά στο ποσοστό απασχόλησης των τριών ομάδων 
μεταξύ των πόλεων και των αγροτικών περιοχών. 

38 ΟΟΣΑ (2021α).

Πλαίσιο	5.7	Μετανάστευση	και	περιφερειακή	οικονομική	ανάπτυξη

1 ΟΟΣΑ (2022, προσεχώς).

Μια προσεχής έκθεση του ΟΟΣΑ1 αξιολογεί τις άνισες 
συνέπειες της μετανάστευσης στις περιφέρειες και τις 
πόλεις. Ένα από τα κεφάλαιά της αναλύει τον αντίκτυ-
πο της μετανάστευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη 
μέσα από την καινοτομία, το διεθνές εμπόριο, τις αγο-
ρές εργασίας και τη συνολική οικονομική μεγέθυνση. 

Οι	 μετανάστες	 συνήθως	αυξάνουν	 το	 περιφερεια-
κό	κατά	κεφαλήν	ΑΕγχΠ	και	συμβάλλουν	στην	πε-
ριφερειακή	 οικονομική	 σύγκλιση	 εντός	 και	 μεταξύ	
των	 κρατών	 μελών	 στην	 Ευρώπη. Οι μετανάστες 
μπορούν να αυξήσουν το περιφερειακό κατά κεφα-
λήν ΑΕγχΠ, επειδή είναι νεότεροι και συχνά διαθέτουν 
συμπληρωματικές δεξιότητες και καλύπτουν ελλείψεις 
σε κρίσιμες θέσεις. Στη μελέτη διαπιστώνεται ότι, κατά 
μέσο όρο, μια αύξηση της τάξης του 10 % στο ποσοστό 
του πληθυσμού των μεταναστών συνδέεται με 0,15 % 
υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. Αυτό το αποτέλεσμα 
είναι ισχυρότερο για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περι-
φέρειες, ιδίως στα κράτη μέλη της ΕΕ χαμηλότερων 
εισοδημάτων. Συνολικά, για το 25 % των φτωχότερων 
περιφερειών ενός κράτους μέλους, οι θετικές συνέπει-
ες της μετανάστευσης στο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι 
πάνω από διπλάσιες (0,36 %). Ως εκ τούτου, η μετανά-
στευση μπορεί να βοηθήσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες να καλύψουν τη διαφορά με τα υπόλοιπα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη και με την υπόλοιπη ΕΕ. 

Οι	μετανάστες	συμβάλλουν	στην	καινοτομία,	καθώς	
συνεισφέρουν	νέες	ιδέες	στις	περιφέρειες	υποδο-
χής	τους	στις	χώρες	του	ΟΟΣΑ. Η μελέτη καταδει-
κνύει ότι, χρησιμοποιώντας λεπτομερείς πληροφορίες 
για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το ποσοστό των 
μεταναστών στους δήμους, οι μετανάστες αυξάνουν 
την ευρεσιτεχνιακή δραστηριότητα στην τοπική περι-
οχή και τονώνουν την τοπική καινοτομία. Εντούτοις, 
αυτές οι θετικές συνέπειες περιορίζονται σε περιοχές 
που ήταν ήδη καινοτόμες με υψηλά ευρεσιτεχνιακά 
επίπεδα, κυρίως σε αστικές περιοχές. 

Η	 παρουσία	 μεταναστών	 επηρεάζει	 το	 διεθνές	
εμπόριο	 των	 περιφερειών. Στην Ευρώπη, οι μετα-
νάστες βοηθούν τις περιφέρειες υποδοχής τους να 
δημιουργήσουν νέα εμπορικά δίκτυα, να μειώσουν το 
κόστος των πληροφοριών, να δημιουργηθεί ζήτηση 
για αγαθά από τις χώρες προέλευσης και να τονώ-
σουν τις περιφερειακές εξαγωγές και εισαγωγές. Κατά 
μέσο όρο, ένα 10 % αύξησης στον αριθμό των μετα-
ναστών σε μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή περιφέρεια 
συνεπάγεται 3,2 % υψηλότερες εισαγωγές, περιλαμ-
βανομένων των ενδιάμεσων που χρησιμοποιούνται 
στις εξαγωγές και ένα 1,2 % αύξηση στις εξαγωγές. 
Αυτή η συνέπεια είναι εντονότερη σε περιφέρειες με 
περισσότερους υψηλά εξειδικευμένους μετανάστες, 
και πιο συχνή στο εμπόριο εκτός της ΕΕ.

Η	αντίδραση	της	αγοράς	εργασίας	στους	μετανά-
στες	διαφέρει	μεταξύ	των	ευρωπαϊκών	περιφερει-
ών	και	ανά	είδος	εργαζομένου. Η αύξηση του ποσο-
στού των μεταναστών συνδέεται με βραχυπρόθεσμη 
επιβράδυνση της αύξησης του ποσοστού απασχόλη-
σης των γηγενών, ιδίως στις τάξεις των εργαζομέ-
νων χαμηλής ειδίκευσης. Αυτή η συνέπεια εξασθενεί 
ή εξαφανίζεται με τον καιρό, καθώς προσαρμόζονται 
οι περιφερειακές αγορές εργασίας. Σε περιφέρειες με 
υψηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, οι μετα-
νάστες απορροφώνται ευκολότερα από το εργατικό 
δυναμικό, καταλήγοντας να έχουν μικρό ή καθόλου 
αντίκτυπο στο γηγενές εργατικό δυναμικό. 

Η έκθεση συνάγει το συμπέρασμα ότι στοχευμένες 
πολιτικές θα μπορούσαν να βοηθήσουν να διαδοθούν 
τα οφέλη της μετανάστευσης για την περιφερειακή 
ανάπτυξη. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις στην ανα-
βάθμιση δεξιοτήτων των γηγενών εργαζομένων (ιδί-
ως εκείνων χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση) και των 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών θα μπορούσαν 
να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων 
της αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση της περιφε-
ρειακής ανάπτυξης.
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Στην ΕΕ, το συνολικό χά-
σμα μεταξύ των φύλων 
στο ποσοστό απασχόλη-
σης παρέμεινε αμετάβλη-
το από το 2015 έως το 
2019, και ελαττώθηκε 
ελαφρώς το 2020, όταν 
το ποσοστό ήταν 78 % για 
τους άνδρες και 67 % για 
τις γυναίκες (βλ. τμήμα 5). 
Αντίθετα, η πανδημία της 
COVID–19 αποτέλεσε 
τροχοπέδη για την αύξηση 
του ποσοστού απασχόλη-
σης για τις γυναίκες μετα-
νάστριες από τρίτες χώρες 
και το χάσμα μεταξύ των 
φύλων στην περίπτω-
ση των μεταναστών από 
τρίτες χώρες μεγάλωσε 
κατά 3 % και ανέρχεται σε 
20 % έναντι 11 % στην 
περίπτωση των γηγενών.

4.3	Οι	μετανάστες	
από	τρίτες	χώρες	
με	τριτοβάθμια	
εκπαίδευση	
αντιμετωπίζουν	το	
μεγαλύτερο	χάσμα	
απασχόλησης,	
αφού	οι	πτυχιούχοι	
τριτοβάθμιας	
εκπαίδευσης	
έχουν	ποσοστά	
απασχόλησης	κατά	
4	%	χαμηλότερα

Όσον αφορά τα άτομα με βασική εκπαίδευση, το πο-
σοστό απασχόλησης των μεταναστών από τρίτες χώ-
ρες βρίσκεται κατά 2 % χαμηλότερα από το ποσοστό 
των γηγενών. Το χάσμα μεταξύ των δύο μεγαλώνει 
και ανέρχεται σε 8 % για εκείνους με ανώτερη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση και σε 15 % για εκείνους με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό οφείλεται, πρωταρχι-
κά, σε μεγάλο χάσμα όσον αφορά το ποσοστό των 
γυναικών (19 %), καθώς επίσης και γενικότερα ίσως 
σε δυσκολίες να αναγνωριστούν προσόντα που απο-
κτήθηκαν στο εξωτερικό (εικόνα 5.19).

Ένα τρίτο (33 %) των γηγενών και μεταναστών από 
την ΕΕ ηλικίας 25–64 ετών έχουν λάβει τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 29 % για τους μετα-
νάστες από τρίτες χώρες. Και για τις τρεις ομάδες, 
όσοι έχουν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση συνήθως 
συγκεντρώνονται στις πόλεις. Αυτό ισχύει ιδιαιτέ-
ρως για τους γηγενείς, για τους οποίους η αναλο-
γία όσων έχουν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
σχεδόν διπλάσια στις πόλεις από ό,τι στις αγροτικές 
περιοχές (44 % έναντι 23 %). Για τους μετανάστες 
από την ΕΕ, η διαφορά είναι μικρότερη (42 % έναντι 
27 %), και για τους μετανάστες από τρίτες χώρες 
ακόμη μικρότερη (33 % έναντι 24 %).
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Πηγή: Eurostat [ilc_pees07], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

Εικόνα 5.20 Σημείο τομής μεταξύ υποπληθυσμών AROPE στην ΕΕ 
για γηγενείς και μετανάστες, 2019 
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Εικόνα 5.21 Διαφορά των ποσοστών των μεταναστών και διαφορά 
του ποσοστού AROPE (%) μεταξύ πόλεων και αγροτικών περιοχών 
στην ΕΕ, 2019

Ο οριζόντιος άξονας δείχνει τη διαφορά (σε %) του ποσοστού AROPE μεταξύ πόλεων και 
αγροτικών περιοχών. Ο κάθετος άξονας δείχνει τη διαφορά (σε %) του ποσοστού μεταναστών 
ως προς το σύνολο του πληθυσμού μεταξύ πόλεων και αγροτικών περιοχών.
Πηγή: Eurostat [ilc_peps13] και [lfst_r_pgauwsc], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

<-AROPE υψηλό στην ύπαιθρο                                AROPE υψηλό στις πόλεις ->
% μονάδες διαφοράς



Κεφάλαιο 5: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς

169

Οι μετανάστες ηλικίας 15–24 ετών είναι πιθανότερο 
να βρεθούν εκτός απασχόλησης και εκτός εκπαίδευ-
σης ή κατάρτισης από ό,τι οι γηγενείς (20 % έναντι 
10 %). 

4.4	Οι	μετανάστες	από	τρίτες	χώρες	
διατρέχουν	τον	διπλάσιο	κίνδυνο	να	
βρεθούν	σε	κατάσταση	φτώχειας	
και	κοινωνικού	αποκλεισμού	

Το 2019 περίπου 10 εκατομμύρια μετανάστες ηλικί-
ας 15 ετών και πάνω χαρακτηρίστηκαν AROPE. Αυτό 
αφορούσε δύο εκατομμύρια μετανάστες από την ΕΕ 
(22 % του συνολικού αριθμού τους) και 8,5 εκατομ-

μύρια μεταναστών από τρίτες χώρες (38 % του συ-
νολικού αριθμού τους). Το ποσοστό ήταν 3 % χαμη-
λότερο από ό,τι το 2015 για αμφότερες τις ομάδες. 
Οικονομικές βελτιώσεις και βελτιώσεις στην αγορά 
εργασίας επέφεραν μείωση του ποσοστού ατόμων 
που ζουν σε νοικοκυριά πολύ χαμηλής έντασης ερ-
γασίας, ενώ σημειώθηκε ακόμα μεγαλύτερη μείωση 
εκείνων που υποφέρουν από σοβαρού βαθμού στέ-
ρηση υλικών αγαθών, ιδίως στις τάξεις των μετανα-
στών από τρίτες χώρες. Το γεγονός ότι σημειώνεται 
μόνο μικρή μείωση των ατόμων σε κίνδυνο φτώ-
χειας, ωστόσο, καταδεικνύει ότι πολλοί μετανάστες 
από τρίτες χώρες εξακολουθούν να έχουν πολύ χα-
μηλά εισοδήματα. 
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Εικόνα 5.22	Ποσοστά	στέρησης	στην	ΕΕ	για	τους	γηγενείς	και	τους	μετανάστες	(ετών 18+),	
2015	και	2019

Πηγή: Eurostat [ilc_mddd16] και [ilc_mdsd05], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

Σοβαρού βαθμού στέρηση υλικών αγαθών: οικονομική αδυναμία 

των ατόμων έναντι τουλάχιστον τεσσάρων από τα ακόλουθα  έξοδα:

 • να πληρώνουν το ενοίκιο, το ενυπόθηκο δάνειο, τους λογα-

ριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας τους·

 • να διατηρούν το σπίτι επαρκώς ζεστό·

 • να αντεπεξέρχονται σε απρόβλεπτα έξοδα·

 • να διατρέφονται με κρέας ή πρωτεΐνες τακτικά·

 • να πηγαίνουν διακοπές·

 • μια τηλεόραση·

 • ένα πλυντήριο·

 • ένα αυτοκίνητο·

 • ένα τηλέφωνο.

Υλική και κοινωνική στέρηση: για τουλάχιστον πέντε έξοδα από τα 

ακόλουθα είχαν οικονομική αδυναμία τα άτομα:

 • να αντεπεξέρχονται απρόβλεπτα έξοδα·

 • να υποστηρίξουν οικονομικά ετήσιες διακοπές μιας εβδομά-

δας μακριά από το σπίτι·

 • να αποφεύγουν καθυστερούμενες οφειλές (ενυπόθηκου 

δανείου, ενοικίου, λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφελεί-

ας και/ή αποπληρωμές χρεών από αγορές με δόσεις)·

 • να έχουν την οικονομική δυνατότητα ενός γεύματος με κρέ-

ας, κοτόπουλο ή ψάρι ή αντίστοιχο χορτοφαγικό γεύμα, κάθε 

δεύτερη ημέρα·

 • να διατηρούν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό·

 • να μπορούν να συντηρήσουν οικονομικά ένα αυτοκίνητο/

φορτηγάκι για προσωπική χρήση·

 • να αντικαθιστούν φθαρμένα έπιπλα·

 • να αντικαθιστούν φθαρμένα με καινούργια ρούχα·

 • να έχουν δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό μέγεθος·

 • να ξοδεύουν ένα μικρό χρηματικό ποσό κάθε εβδομάδα για 

τους εαυτούς τους («χαρτζιλίκι»)·

 • να έχουν τακτικές δραστηριότητες αναψυχής·

 • να συνευρίσκονται με φίλους/συγγενείς για ποτό/γεύμα 

τουλάχιστον μία φορά τον μήνα·

 • να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο.
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Πράγματι, το ποσοστό AROPE για τους μετανάστες 
από τρίτες χώρες ήταν διπλάσιο από το ποσοστό 
για τους γηγενείς, το 2019. Το ποσοστό των μετα-
ναστών από τρίτες χώρες σε κίνδυνο φτώχειας και 
ταυτόχρονα σε κατάσταση σοβαρού βαθμού στέρη-
σης υλικών αγαθών αλλά και σε νοικοκυριό με πολύ 
χαμηλή ένταση εργασίας ήταν σχεδόν τριπλάσιο σε 
σύγκριση με αυτό των γηγενών (2,7 % έναντι 1 %) 
(εικόνα 5.20).

Το ποσοστό AROPE για τον συνολικό πληθυσμό 
το 2019 διέφερε πολύ ελαφρώς μεταξύ πόλεων 
(21,3 %), μικρών πόλεων και προαστίων (19,2 %) 
και αγροτικών περιοχών (22,4 %). Ωστόσο, η με-
γάλη συγκέντρωση των μεταναστών στις πόλεις 
—45 % των λοιπών γεννηθέντων στην ΕΕ και 
σχεδόν 60 % των γεννηθέντων εκτός ΕΕ μένουν 

σε πόλεις, σε σύγκριση με λιγότερο από 40 % των 
γηγενών— σημαίνει ότι ο αριθμός μεταναστών, οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται AROPE, θεωρείται μεγαλύ-
τερος στις πόλεις από ό,τι στις αγροτικές περιοχές. 
Αυτό ίσχυε ιδιαιτέρως στην περίπτωση του Βελγίου 
και της Αυστρίας (εικόνα 5.21). 

Η υλική και κοινωνική στέρηση (βλ. ορισμό στη ση-
μείωση της εικόνας 5.22) κατέγραψε πτώση από το 
2015 σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, συναντάται περισσό-
τερο μεταξύ των μεταναστών από τρίτες χώρες από 
ό,τι στις άλλες ομάδες, πλήττοντας περίπου το δι-
πλάσιο ποσοστό των πρώτων σε σύγκριση με τους 
γηγενείς και τους γεννηθέντες στην ΕΕ. Αυτό ίσχυσε 
ειδικότερα το 2019 στις αγροτικές περιοχές (26 %) 
σε σύγκριση με τις πόλεις (24 %) και τις μικρές πό-
λεις και τα προάστια (22 %). 

Πίνακας	5.5	Έμφυλο	χάσμα	στα	ποσοστά	απασχόλησης	και	ανεργίας	ανά	ομάδα	περιφερειών,	2020

Περισσότερο	
ανεπτυγμένες	
περιφέρειες

Περιφέρειες	
μετάβασης

Λιγότερο		
ανεπτυγμένες	
περιφέρειες

ΕΕ	

Έμφυλο χάσμα (γυν.–άνδ.) στα 
ποσοστά απασχόλησης (20–64), % 

– 9,0 – 9,1 – 7,2 – 11,0

Έμφυλο χάσμα (γυν.–άνδ.) στα 
ποσοστά ανεργίας (15–74), % 

0,0 0,5 1,5 0,5

Βορειοδυτική	ΕΕ Νότια	ΕΕ Ανατολική	ΕΕ ΕΕ

Έμφυλο χάσμα (γυν.–άνδ.) στα 
ποσοστά απασχόλησης (20–64), %

– 7,0 – 5,4 – 14,6 – 11,0

Έμφυλο χάσμα (γυν.–άνδ.) στα 
ποσοστά ανεργίας (15–74), % 

– 0,5 2,8 0,0 0,5

Πηγή: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] και [lfst_r_lfu3rt]. Υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Εικόνα 5.23 Έμφυλο χάσμα στο ποσοστό απασχόλησης ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
και ομάδα περιφερειών, 2020

Πηγή: Eurostat [lfst_r_lfe2emprc], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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5.	Πού	ευημερούν	
οι	γυναίκες	στην	ΕΕ	
Η ισότητα των φύλων είναι μία από τις θεμελιώδεις 
αρχές της ΕΕ και κατέχει προεξέχουσα θέση στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ένας 
από τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών είναι να επιτευ-
χθεί η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση όλων 
των γυναικών και κοριτσιών έως το 2030 (5ος ΣΒΑ), 
ενώ η προσφάτως εγκριθείσα στρατηγική της ΕΕ για 
την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020–2025 
έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι όλες οι πολιτικές της 
ΕΕ συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων. 

Σε ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ, οι γυναίκες μπο-
ρούν να βελτιώσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτικές θέσεις τους, ενώ σε άλλες ανακόπτεται η 
εξέλιξή τους. Παρά την ισχυρή πολιτική δέσμευση 

για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην ΕΕ, 
εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές με-
ταξύ γυναικών και ανδρών σε διάφορες πτυχές της 
ζωής, όπως στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 
τις συνθήκες και τους όρους εργασίας και την ηγετι-
κή θέση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων39.

Το 2020 το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες 
(ηλικίας 20–64 ετών) στην ΕΕ ήταν περίπου 11 % 
υψηλότερο από ό,τι των γυναικών (78 % έναντι 67 %) 
και το χάσμα έχει παραμείνει αμετάβλητο τα τελευταία 
χρόνια (τουλάχιστον από τότε που άρχισε η ανάκαμψη 
το 2013). Το χάσμα των φύλων ήταν ιδιαιτέρως με-
γάλο στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (17 % 
το 2020) και στις περιφέρειες στη νότια και ανατολική 
ΕΕ (15 % σε αμφότερες) (πίνακας 5.5). Τα ποσοστά 
απασχόλησης για τους άνδρες ήταν υψηλότερα από 
ό,τι των γυναικών σε όλες τις περιφέρειες, εκτός από 

39 Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων κάνει έκκληση, 
στην 2η αρχή του, για ίση μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες για 
γυναίκες και άνδρες στην αγορά εργασίας, ίση μεταχείριση στους 
όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και στην εξέλιξη της σταδιο-
δρομία· καθώς και για δικαίωμα ίσης αμοιβής.

Πίνακας	5.6	Έμφυλο	χάσμα	στην	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	ανά	ομάδα	περιφερειών,	μέσος	όρος	
2018–2020

Περισσότερο	
ανεπτυγμένες	
περιφέρειες

Περιφέρειες	
μετάβασης

Λιγότερο		
ανεπτυγμένες	
περιφέρειες

ΕΕ	

% μονάδες διαφοράς στο ποσοστό 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 
25–64 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση

1,8 6,5 7,4 4,8

Βορειοδυτική	ΕΕ Νότια	ΕΕ Ανατολική	ΕΕ ΕΕ

% μονάδες διαφοράς στο ποσοστό 
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 
25–64 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση

1,7 5,7 8,8 4,8

Πηγή: Πίνακας Eurostat [edat_lfse_04], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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Εικόνα 5.24 Γυναίκες και πολιτική εξουσία στην ΕΕ, 2011–2020
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τις περιφέρειες πρωτεύουσας της Λιθουανίας, αλλά 
με αισθητές διαφορές μεταξύ τους (χάρτης 5.19). Το 
χάσμα ήταν πάνω από 20 % το 2020 στη Μάλτα, την 
Κορσική, σε αρκετές περιφέρειες της Ελλάδας και της 
Ρουμανίας και της νότιας Ιταλίας. Το χάσμα των φύλων 
όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης ήταν μεγαλύ-
τερο όσο πιο χαμηλό ήταν το μορφωτικό επίπεδο, ενώ 
ήταν μεγαλύτερο στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέ-
ρειες για όλα τα μορφωτικά επίπεδα (εικόνες 5.23).

Τα μακράν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης των 
γυναικών, ωστόσο, δεν μεταφράζονται σε υψηλότε-
ρα ποσοστά ανεργίας (χάρτης 5.20), επειδή πολλές 
περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες δεν ανα-
ζητούν ενεργά εργασία. «Συχνά η απουσία δομών 
φροντίδας για παιδιά και εξαρτημένους ηλικιωμέ-
νους καθώς και τα έμφυλα στερεότυπα παρεμποδί-
ζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργα-
σίας και στην επιχειρηματικότητα». Σε επίπεδο ΕΕ, τα 
ποσοστά ανεργίας των γυναικών ήταν μόλις 0,5 % 
υψηλότερα από των ανδρών το 2020, παρότι το χά-
σμα ήταν μεγαλύτερο στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες (1,5 %) από ό,τι στις περιφέρειες μετά-
βασης (0,5 %), με το ποσοστό των γυναικών να είναι 
υψηλότερο από των ανδρών στις νότιες περιφέρειες 
της ΕΕ (3 % υψηλότερο). Μόνο σε περιφέρειες της 

βορειοδυτικής ΕΕ το ποσοστό ήταν χαμηλότερο για 
τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες (πίνακας 5.5).

5.1	Οι	γυναίκες	της	ΕΕ	έχουν	υψηλότερο	
μορφωτικό	επίπεδο	από	τους	άνδρες

Στην ΕΕ, περισσότερες γυναίκες ηλικίας 25–64 ετών 
έχουν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση από ό,τι άνδρες, 
και αυτό ισχύει για όλες τις περιφέρειες, εκτός από 
ορισμένες περιφέρειες της Γερμανίας, της Αυστρίας 
και τις νότιες περιφέρειες των Κάτω Χωρών. Κατά 
μέσο όρο, 35 % των γυναικών σε αυτή την ηλικια-
κή ομάδα ήταν απόφοιτες πανεπιστημίου την περί-
οδο 2018-2020, έναντι του 30 % των ανδρών. Το 
χάσμα συνήθως είναι μικρότερο στις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιφέρειες της 
βορειοδυτικής ΕΕ (πίνακας 5.6). Στην Εσθονία, τη 
Λετονία και τη Φινλανδία, το ποσοστό των γυναικών 
με τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν κατά 16 % —ή και 
περισσότερο— μεγαλύτερο από των ανδρών. 

Γυναίκες	στην	πολιτική	εξουσία

Το 2003 το Συμβούλιο της Ευρώπης συνέστησε 
ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα όρ-
γανα λήψης αποφάσεων στην πολιτική και δημόσια 
ζωή, με το ποσοστό των γυναικών να μην πέφτει 
κάτω από 40 %. Επιπλέον, η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Πλαίσιο	5.8	Στρατηγική	για	την	

ισότητα	των	φύλων	2020–20251

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016ια).

Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων περι-
λαμβάνει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την ισότητα των φύλων και καθορίζει τους 
στόχους της πολιτικής και τα βασικά στοιχεία δρά-
σης για την περίοδο 2020–2025.

Οι βασικοί στόχοι είναι: να τεθεί τέλος στην έμ-
φυλη βία· να αμφισβητηθούν οι έμφυλες στερεο-
τυπίες· να γεφυρωθούν τα έμφυλα χάσματα στην 
αγορά εργασίας· να επιτευχθεί ισότιμη συμμετοχή 
σε διάφορους τομείς της οικονομίας· να αντιμε-
τωπιστεί το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων· να γεφυρωθεί το έμφυλο χά-
σμα στον τομέα της φροντίδας· και να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ των φύλων στη διαδικασία λή-
ψης αποφάσεων και την πολιτική.

Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής βασίζεται σε 
μια διττή προσέγγιση στοχοθέτησης μέτρων για να 
επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και να ενισχυθεί 
η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου. Αυτή η 
τελευταία πρόκειται να επιδιωχθεί με τη συστημα-
τική συμπερίληψη μιας προοπτικής φύλου σε όλα 
τα στάδια χάραξης πολιτικής σε όλους τους τομείς 
πολιτικής της ΕΕ, εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Πλαίσιο	5.9	Η	διάσταση	του	φύλου	
στο	πολυετές	δημοσιονομικό	
πλαίσιο	2021–2027

Το προσφάτως εγκριθέν πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για τα έτη 2021–2027 περιλαμβά-
νει τη διάσταση του φύλου παντού και πιο συγκε-
κριμένα σε διάφορα χρηματοδοτικά και δημοσιο-
νομικά μέσα εγγύησης (ιδίως το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ, 
το «Δημιουργική Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, το Ταμείο Συνοχής και το 
πρόγραμμα InvestEU). Με τη χρηματοδότηση θα 
στηρίζεται η συμμετοχή των γυναικών στην αγο-
ρά εργασίας και η ισορροπία μεταξύ επαγγελμα-
τικής και ιδιωτικής ζωής, θα γίνονται επενδύσεις 
σε εγκαταστάσεις φροντίδας, θα υποστηρίζεται 
η γυναικεία επιχειρηματικότητα, θα καταπολεμά-
ται ο διαχωρισμός με βάση το φύλο σε ορισμένα 
επαγγέλματα και θα αντιμετωπίζεται η μη ισορρο-
πημένη εκπροσώπηση κοριτσιών και αγοριών σε 
τμήματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το ΠΔΠ για 
την περίοδο 2021–2027:  
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/
long-term-eu-budget_el.

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_el
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Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών κάνει έκκληση για 
πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή καθώς και 
ισότιμες ευκαιρίες ανάληψης ηγετικού ρόλου για τις 
γυναίκες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην 
πολιτική, οικονομική ζωή (5ος ΣΒΑ). Μέχρι σήμερα, 
εξακολουθεί να σημειώνεται πρόοδος με αργούς 
ρυθμούς και υφίστανται μεγάλες διαφορές σε όλην 
την ΕΕ.

Το 2020 μόλις 1 στα 3 μέλη των εθνικών κυβερνή-
σεων και κοινοβουλίων, των περιφερειακών συνε-
λεύσεων και αρχών και των τοπικών συμβουλίων 
ήταν γυναίκες (εικόνα  5.24). Μολονότι το ποσοστό 
των γυναικών ήταν 8 % υψηλότερο από ό,τι το 
2011 στις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοι-
νοβούλια, η αύξηση του ποσοστού όσον αφορά τις 
περιφερειακές αρχές (2 % υψηλότερο), τις περιφε-
ρειακές συνελεύσεις (3 % υψηλότερο) και τα τοπικά 
συμβούλια (λίγο κάτω από 4 % υψηλότερο) ήταν 
σημαντικά μικρότερη. Με αυτόν τον ρυθμό, το πο-
σοστό των γυναικών στις εθνικές κυβερνήσεις και 
τα εθνικά κοινοβούλια θα ανέλθει σε 50 % το 2040, 
στα τοπικά συμβούλια θα χρειαστεί μέχρι το 2060, 
στις περιφερειακές συνελεύσεις το 2070 και στις 
περιφερειακές αρχές το 2090. 

Μέρος του λόγου για αυτήν τη σχετικά αργή πρόο-
δο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ίσως αφορά 
το ότι το ποσοστό από το οποίο ξεκίνησαν οι γυ-
ναίκες ήταν σημαντικά μεγαλύτερο στην αρχή της 
περιόδου από ό,τι ήταν στις εθνικές κυβερνήσεις 
και κοινοβούλια. Οι περιφέρειες με μικρά ποσοστά 
γυναικών σε περιφερειακές συνελεύσεις το 2010, 
επομένως, βίωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατά 
τα επακόλουθα 11 έτη.

Το 2021, γυναίκες απάρτιζαν τουλάχιστον το ήμισυ 
των περιφερειακών συνελεύσεων σε μόλις 16 από 
τις 285 περιπτώσεις. Δύο περιφερειακές συνελεύ-
σεις της Ουγγαρίας δεν έχουν καθόλου μέλη γυναί-
κες, και σε αρκετές περιφερειακές συνελεύσεις της 
Ουγγαρίας και της Ρουμανίας γυναίκες είναι κάτω 
από το 10 % των μελών. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
γυναικών (40 % ή περισσότερο) συναντάται σε πε-
ριφερειακές συνελεύσεις της Ισπανίας, της Γαλλίας, 
της Σουηδίας και της Φινλανδίας (χάρτης 5.21). 
Προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι σε ορισμένες 
περιφέρειες της ΕΕ, οι οποίες κυρίως βρίσκονται 
στην ανατολική ΕΕ, δεν ήταν απλώς το ποσοστό των 
γυναικών μικρό το 2010, αλλά επίσης ελαττώθηκε 
ακόμη περισσότερο τα 11 χρόνια που ακολούθησαν 
έως το 2021 (χάρτης 5.22).

5.2	Ικανοποίηση	των	γυναικών	από	τη	
ζωή	και	απόψεις	τους	για	τις	ευκαιρίες		
απασχόλησης	και	την	προσωπική		
ασφάλειά	τους

Όταν ερωτήθηκαν για το κατά πόσο είναι ικανοποιη-
μένες από τη ζωή τους, περίπου 33 % των γυναικών 
στην ΕΕ, το 2019, ανέφεραν ότι ήταν ικανοποιημέ-
νες, έναντι 35 % των ανδρών, μολονότι αυτή η μι-
κρή διαφορά μέσου όρου κρύβει μεγάλες διαφορές 
σε πολλά κράτη μέλη και περιφέρειες (χάρτης 5.23). 
Κάτω από το 20 % των γυναικών ήταν ικανοποιη-
μένες με τη ζωή τους σε όλες τις περιφέρειες της 
Βουλγαρίας και της Κροατίας και σε μια σειρά πε-
ριφερειών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Πράγματι, ο 
αριθμός ήταν κάτω από 10 % στη Severoiztochen 
(6 %) και τη Severen tsentralen (7 %) της 
Βουλγαρίας και στην Kontinentalna Hrvatska (9 %) 
της Κροατίας (παρότι στις εν λόγω περιφέρειες ο 
αριθμός ανέρχονταν επίσης σε κάτω του 10 % και 
για τους άνδρες). Αντίθετα, το ποσοστό ανέρχο-
νταν σε πάνω από 70 % σε όλες τις περιφέρειες 
της Φινλανδίας, όπου στις περιφέρειες Helsinki-
Uusimaa και LänsiSuom ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
γυναικών από ό,τι ανδρών (13 % περισσότερο) ανέ-
φερε ότι ήταν ικανοποιημένο με τη ζωή του. Από την 
άλλη, το αντίστροφο ίσχυε για την Sachsen-Anhalt 
της Γερμανίας (το ποσοστό ήταν 25 % μικρότερο για 
τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες) και για τη βο-
ρειοανατολική Ιταλία (6 % λιγότερο) (χάρτης 5.24).

Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με τις ευκαιρίες απασχό-
λησης, το 51 % των ανδρών σε όλη την ΕΕ πίστευαν 
ότι το 2019 ήταν καλή στιγμή για ανεύρεση εργασί-
ας στην περιοχή τους (δηλ. ότι υπήρχαν πολλές ευ-
καιρίες απασχόλησης πρόσφορες για αυτούς) έναντι 
μόνο του 40 % των γυναικών. Ωστόσο, υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών (χάρ-
της 5.25). Μολονότι μόνο 10 % των γυναικών είχαν 
θετική άποψη για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην πε-
ριοχή τους στην περιοχή NUTS 1 της Ιταλίας, συμπε-
ριλαμβανομένων των Sicilia και Sardegna, σχεδόν 
90 % των γυναικών είχαν θετική άποψη στην Praha 
της Τσεχίας. Το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών ήταν στη Madeira της Πορτογαλίας 
(5 % για τους άνδρες έναντι 24 % για τις γυναίκες) 
και ακολούθησαν η Saarland (67 % για τους άνδρες, 
44 % για τις γυναίκες) και η Rheinland-Pfalz (78 % 
για τους άνδρες, 55 % για τις γυναίκες) της Γερμανίας. 
Αντίθετα, στις περιφέρειες Helsinki-Uusimaa της 
Φινλανδίας και Bremen της Γερμανίας, περισσότερες 
γυναίκες από ό,τι άνδρες είχαν θετική άποψη για τις 
ευκαιρίες απασχόλησης. Περισσότερες γυναίκες από 
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Ερώτηση: «Αναλογιζόµενος/η την κατάσταση απασχόλησης στην πόλη ή την 
περιοχή σας, θα λέγατε ότι είναι τώρα καλή στιγµή για ανεύρεση εργασίας;»
Πηγή: Gallup World Poll (WP89).

Χάρτης 5.26 Χάσµα µεταξύ των φύλων ως προς τη δήλωση ότι είναι καλή στιγµή για ανεύρεση 
εργασίας, 2019
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την κατάσταση απασχόλησης στην πόλη ή την περιοχή σας, θα λέγατε ότι είναι 
τώρα καλή στιγµή για ανεύρεση εργασίας;»
Πηγή: Gallup World Poll (WP89).

Χάρτης 5.25 Γυναίκες που δηλώνουν ότι είναι καλή στιγµή για την ανεύρεση εργασίας, 2019
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Ερώτηση: Αισθάνεστε ασφαλείς να περπατάτε µόνοι το βράδυ 
στην πόλη ή την περιοχή όπου ζείτε;
Πηγή: Gallup World Poll (WP113).

Χάρτης 5.28 Έµφυλο χάσµα στην αίσθηση ασφάλειας περπατώντας µόνοι το βράδυ, 2019
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Ερώτηση: Αισθάνεστε ασφαλείς να περπατάτε µόνοι το βράδυ 
στην πόλη ή την περιοχή όπου ζείτε;
Πηγή: Gallup World Poll (WP113).

Χάρτης 5.27 Γυναίκες που αισθάνονται ασφαλείς να περπατάνε µόνες το βράδυ, 2019
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Χάρτης 5.29 ∆είκτης επιτευγµάτων και µειονεκτικότητας των γυναικών, 2021

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια
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των γυναικών

EU-27 = 57,4
Αυτός ο δείκτης προσµετρά τις περιφερειακές 
διαφορές στα επιτεύγµατα σε σχέση µε 
την περιφέρεια µε τα µεγαλύτερα γυναικεία 
επιτεύγµατα. Αν οι γυναίκες έχουν τιµές του 
δείκτη όσο και οι γυναίκες µε τις καλύτερες 
επιδόσεις, ο δείκτης είναι υψηλός.

EU-27 = 27,0
Αυτός ο δείκτης προσµετρά τη διαφορά µεταξύ 
των επιδόσεων των ανδρών και των επιδόσεων 
των γυναικών σε µια περιφέρεια. Οι µικρές τιµές 
του δείκτη σηµαίνουν ότι οι γυναίκες έχουν 
τα ίδια αποτελέσµατα µε τους άνδρες ή τους 
ξεπερνούν. Οι µεγάλες τιµές του δείκτη 
σηµαίνουν ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν 
µεγάλα µειονεκτήµατα σε εκείνη την περιφέρεια.

ΜΙΚΡΗ µειονεκτικότητα και ΠΟΛΛΑ επιτεύγµατα

ΜΙΚΡΗ µειονεκτικότητα και ΛΙΓΑ επιτεύγµατα

ΠΟΛΛΑ επιτεύγµατα αλλά ΜΕΓΑΛΗ µειονεκτικότητα

ΜΕΓΑΛΗ µειονεκτικότητα και ΛΙΓΑ επιτεύγµατα

δεν υπάρχουν στοιχεία

Μικρή/λίγα και 
µεγάλη/πολλά:
κάτω και πάνω από 
τον µέσο όρο της ΕΕ.
Πηγή: JRC.
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Πλαίσιο	5.10	Το	Περιφερειακό	Παρατηρητήριο	Ισότητας	των	Φύλων:		
το	εννοιολογικό	πλαίσιο

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύ-
λων βασίζεται σε δύο σύνθετους δείκτες: τον δείκτη 
επιτευγμάτων των γυναικών (FemAI) και τον δείκτη 
μειονεκτικότητας των γυναικών (FemDI). Ο πρώτος 
προσμετρά το επίπεδο επιτευγμάτων των γυναικών 
σε σύγκριση με την περιφέρεια των καλύτερων επι-
δόσεων και κυμαίνεται από 0 (χαμηλότερες επιδό-
σεις) έως 100 (υψηλότερες επιδόσεις). Ο δεύτερος 
προσμετρά τις επιδόσεις των γυναικών σε σχέση με 
τους άνδρες και κυμαίνεται από 0 (που σημαίνει ισό-
τητα με τους άνδρες) έως 100.

Οι δείκτες υπολογίζονται για 235 περιφέρειες NUTS 2 
και στηρίζονται σε 33 δείκτες, ομαδοποιημένους σε 
επτά τομείς: εργασία και χρήματα· γνώσεις· χρόνος· 
υγεία· ασφάλεια και εμπιστοσύνη· και ποιότητα ζωής.

Ο τομέας εργασία και χρήματα προσμετρά τον βαθμό 
κατά τον οποίον υπάρχει η πρόσβαση σε απασχόληση 
και καλές συνθήκες εργασίας και ανισότητες μεταξύ 
των φύλων στους οικονομικούς πόρους· ο τομέας των 
γνώσεων καλύπτει το μορφωτικό επίπεδο, τη συμμε-
τοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση, τον διαχωρισμό 
με βάση το φύλο και την πρόωρη εγκατάλειψη της εκ-
παίδευσης· ο τομέας του χρόνου καλύπτει τον χρόνο 
που αφιερώνεται σε κοινωνικές δραστηριότητες· ο το-
μέας της εξουσίας καλύπτει τον βαθμό εμπλοκής στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων· ο τομέας της υγείας 
καλύπτει την κατάσταση υγείας και την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας· ο τομέας ασφάλειας και εμπιστοσύ-
νης καλύπτει αντιλήψεις προσωπικής ασφάλειας στις 
περιοχές όπου ζουν οι άνδρες και οι γυναίκες καθώς 

Πίνακας	5.7	Περιφερειακό	Παρατηρητήριο	Ισότητας	των	Φύλων	2021

1.	Εργασία	και	χρήματα 2.	Γνώσεις 3.	Χρόνος 4.	Εξουσία

Ποσοστό πλήρους 
απασχόλησης και ποσοστό 
μερικής απασχόλησης 

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Τακτική συμμετοχή σε 
δραστηριότητα αναψυχής 

Ποσοστό υπουργών  
σε εθνικές κυβερνήσεις 

Ποσοστό ανεργίας Επίσημη τυπική ή μη τυπική 
εκπαίδευση και κατάρτιση

Δωρεά χρημάτων σε 
φιλανθρωπική οργάνωση

Ποσοστό μελών σε 
εθνικά κοινοβούλια 

Εργαζόμενοι με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθητές που εγκαταλείπουν 
πρόωρα την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση*

Βοήθεια προς ξένο που 
χρειαζόταν βοήθεια

Ποσοστό μελών  
σε περιφερειακές  
συνελεύσεις 

Μέσες μηνιαίες αποδοχές Νέοι εκτός απασχόλησης 
και εκτός εκπαίδευσης 
και κατάρτισης

Χρόνος εθελοντισμού 
σε οργάνωση

Ποσοστό μελών  
σε περιφερειακές  
αρχές 
Ποσοστό μελών  
σε τοπικά/δημοτικά συμβούλια 

5.	Υγεία 6.	Ασφάλεια	και	
εμπιστοσύνη

7.	Ποιότητα	ζωής

Καλή ή πολύ καλή υγεία 
κατά την αντίληψη του 
ίδιου του ατόμου

Ασφάλεια τα βράδια Αίσθημα ξεκούρασης

Πρόβλημα υγείας που δεν 
επιτρέπει να ζήσει το άτομο 
μια φυσιολογική ζωή

Συγγενείς και φίλοι για 
στήριξη σε περίπτωση 
ανάγκης για βοήθεια 

Πολλά χαμόγελα ή γέλια

Προσδόκιμο ζωής  
σε απόλυτη τιμή τη 
στιγμή της γέννησης*

Οι γυναίκες  
αντιμετωπίζονται με 
σεβασμό και αξιοπρέπεια

Αίσθημα ευχαρίστησης

Θνησιμότητα κακοήθων 
νεοπλασιών και 
καρδιαγγειακών νόσων*

Έκφρασης της γνώμης σας 
σε δημόσιο λειτουργό

Ικανοποίηση από τη ζωή

Δεν υπάρχουν ιατρικές 
ανάγκες που δεν 
έχουν καλυφθεί 

Ευκαιρίες για νέες φιλίες 

Δεν υπάρχουν οδοντιατρικές 
ανάγκες που δεν 
έχουν καλυφθεί

Ικανοποίηση με την ελευθερία

33 δείκτες στον δείκτη FemAI  
30 δείκτες στον FemDI (οι δείκτες που λείπουν στον δείκτη FemDI επισημαίνονται με *) 
Μέγιστος αριθμός δεικτών ανά τομέα 6: στην υγεία και στην ποιότητα ζωής 
Ελάχιστος αριθμός δεικτών ανά τομέα 4: στον τομέα εργασία και χρήματα· γνώσεις· χρόνος και· ασφάλεια και εμπιστοσύνη
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ό,τι άνδρες είχαν επίσης θετική γνώμη στη Λιθουανία, 
μολονότι για αυτό το σημείο το συνολικό επίπεδο ευ-
χαρίστησης βρίσκονταν σε χαμηλό επίπεδο (28 % για 
τις γυναίκες, 22 % για τους άνδρες) (χάρτης 5.26).

Τα άτομα που αισθάνονται ασφαλή και εμπιστεύο-
νται συνήθως είναι πιο ευχαριστημένα επίσης και 
με τη ζωή τους. Τα άτομα που έχουν πέσει θύμα-
τα εγκλημάτων ή φοβούνται εγκληματικές ενέργει-
ες συνήθως συμμετέχουν λιγότερο σε εξωτερικές 
δραστηριότητες και αναφέρουν υψηλότερα επίπε-
δα δυσαρέσκειας και χαμηλότερα επίπεδα ευεξίας. 
Η ασφάλεια αποτελεί μία από τις πτυχές της ζωής 
για τις οποίες έχει σημασία ο τόπος διαμονής, ιδίως 
για τις γυναίκες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που 

διεξήχθη σε ευρωπαϊκές πόλεις, περίπου το 80 % 
των ανδρών ένιωθαν ασφαλείς να περπατούν μό-
νοι το βράδυ, όμως αυτό ίσχυε για μόνο το 64 % 
των γυναικών. Σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, κάτω 
από το 40 % των γυναικών ένιωθαν ασφαλείς στις 
περιφέρειες Észak-Alföld της Ουγγαρίας (35 %), 
Nord-Est της Ρουμανίας (38 %) και Κεντρικής 
Ελλάδας της Ελλάδας (39 %). Στο άλλο άκρο, πάνω 
από το 80 % των γυναικών ένιωθαν ασφαλείς στο 
Λουξεμβούργο (81 %), στην περιφέρεια πρωτεύου-
σας της Λιθουανίας (82 %), σε αρκετές περιφέρει-
ες στη νότια Αυστρία και Σλοβενία (περίπου 83 %) 
και στη Noreste της Ισπανίας (84 %) (χάρτης 5.27). 
Οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν πολύ 
μεγάλες (πάνω από 30 %) στη Γαλλική Κοινότητα 
του Βελγίου, την περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας 
της Ελλάδας την κεντρική Ιταλία και τις περιφέρει-
ες Dél-Dunántúl και Észak-Alföld της Ουγγαρίας 
(χάρτης 5.28).

5.3	Όταν	οι	γυναίκες	επιτυγχάνουν	
λιγότερα,	τείνουν	επίσης	να	
βρίσκονται	και	σε	μειονεκτική	θέση

Δημιουργήθηκαν δύο σύνθετοι δείκτες, με σκο-
πό να καταγράψουν πόσο καλά τα καταφέρνουν 
οι γυναίκες σε διάφορες περιφέρειες, ως προς τις 
γυναίκες με τις καλύτερες επιδόσεις της ΕΕ και ως 
προς τους άνδρες —ο δείκτης επιτευγμάτων των γυ-
ναικών (FemAI) ως προς τις πρώτες και ο δείκτης 
 μειονεκτικότητας των γυναικών (FemDI) ως προς 
τους δεύτερους (χάρτης 5.29). 
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Εικόνα 5.25 Δείκτης περιφερειακής κοινωνικής προόδου της ΕΕ, 2020, ανά ομάδα περιφερειών

Πηγή: Annoni και Bolsi (2020), υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

και τον βαθμό εμπιστοσύνης προς την οικογένεια, 
τους κοινωνικούς κύκλους και τις αρχές· και ο το-
μέας της ποιότητας ζωής καλύπτει διάφορες πτυ-
χές της ποιότητας ζωής καθώς και την ικανοποίηση 
από την εργασία.

Οι δείκτες προέρχονται από διάφορες πηγές δε-
δομένων, αλλά κυρίως από τη Eurostat (ΕΕ-ΕΕΔ 
και EU-SILC), το Gallup world poll και το Ευρωπα-
ϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Norlén et al. 
(2021) και διαδραστικά εργαλεία τα οποία δι-
ατίθενται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/
regional_policy/en/information/Maps/gender-
equality-monitor.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
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σμού της ΕΕ και είναι κυρίως λιγότερο ανεπτυγμέ-
νες περιφέρειες στην ανατολική και νότια ΕΕ. 

6.	Προσμέτρηση	της	κοινωνικής	
προόδου	σε	περιφερειακό	επίπεδο
Ο δείκτης περιφερειακής κοινωνικής προόδου της ΕΕ 
(EU-SPI) στηρίζεται στην προσέγγιση του παγκόσμι-
ου δείκτη κοινωνικής προόδου, ο οποίος αποσκοπεί 
στον υπολογισμό «της ικανότητας μιας κοινωνίας να 
καλύψει τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες των πο-
λιτών της, να εγκαθιδρύει τα δομικά στοιχεία που 
επιτρέπουν στους ανθρώπους και τις κοινότητες να 
ενισχύουν και να διατηρούν την ποιότητα της ζωής 
τους καθώς και να δημιουργεί τις συνθήκες προκει-
μένου όλα τα άτομα να αξιοποιούν το πλήρες δυνα-
μικό τους». Οι οικονομικοί δείκτες αποκλείονται από 
τον EU-SPI, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αυτός να 
συγκριθεί με δείκτες όπως το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. 

Η έκδοση του 2020 αναφέρει βαθμολογία 67 στα 
100 για την ΕΕ συνολικά, με αισθητές διαφορές 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ διαφορετικών 
σταδίων οικονομικής ανάπτυξης (χάρτης 5.30). Οι 
σκανδιναβικές περιφέρειες έχουν σχετικά υψηλή 
βαθμολογία, ενώ οι περιφέρειες στη νότια και ανα-
τολική ΕΕ καταγράφουν συνήθως χαμηλές βαθμο-
λογίες. Όλες οι 10 καλύτερες περιφέρειες βρίσκο-
νται στη Σουηδία, τη Φινλανδία ή τη Δανία, ενώ η 
Övre Norrland της Σουηδίας είχε την υψηλότερη 
βαθμολογία, στην έκδοση του δείκτη του 2016. 
Οι 10 χειρότερες περιφέρειες βρίσκονται ως επί το 
πλείστον στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά επί-
σης περιλαμβάνονται και οι δύο εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της Γαλλίας, η Guyane και η Mayotte. 

Παρότι οι περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
έχουν μέση βαθμολογία 73 και οι περιφέρειες μετά-
βασης 70, η βαθμολογία για τις λιγότερο ανεπτυγ-
μένες περιφέρειες είναι μόλις 58 (εικόνα 5.25).

Παρότι η ΕΕ —συνολικά— λαμβάνει καλή βαθμολογία 
στις βασικές συνιστώσες (80 στα 100), τα καταφέρ-
νει λιγότερο καλά στη θεμελίωση της ευημερίας (64) 
και ακόμη λιγότερο καλά στη διάσταση της ευκαιρί-
ας (58) (χάρτης 5.31). Οι περισσότερες περιφέρειες 
έχουν καλή βαθμολογία στις βασικές ανθρώπινες 
ανάγκες, εκτός από αυτές της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας. Υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές για τις 
άλλες δύο διαστάσεις, για τις οποίες αναδεικνύεται 
ένα σαφές χωρικό μοντέλο, με περιφέρειες στη νότια 
και ανατολική ΕΕ, οι οποίες έχουν χαμηλές βαθμολο-
γίες κυρίως όσον αφορά τη διάσταση της ευκαιρίας. 

Οι γυναίκες επιτυγχάνουν τα περισσότερα στα σκαν-
διναβικά κράτη μέλη και τις περισσότερες αυστρια-
κές περιφέρειες, και επιτυγχάνουν τα λιγότερα σε 
περιφέρειες στη νότια και ανατολική ΕΕ. Οι γυναί-
κες βρίσκονται στη λιγότερο μειονεκτική θέση στην 
πλειονότητα των περιφερειών των σκανδιναβικών 
κρατών μελών καθώς επίσης της Γαλλίας και της 
Ισπανίας —στη λιγότερο μειονεκτική όλων στην 
Auvergne της Γαλλίας, στη La Rioja και στη Galicia 
της Ισπανίας και στην περιφέρεια πρωτεύουσας 
της Φινλανδίας— και βρίσκονται στην πλέον μειο-
νεκτική θέση σε περιφέρειες της Ελλάδας και της 
Ρουμανίας.

5.4	Σύγκριση	των	επιτευγμάτων	και	
της	μειονεκτικότητας	των	γυναικών

Οι περιφέρειες όπου οι γυναίκες επιτυγχάνουν λιγό-
τερο και βρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση εί-
ναι κυρίως στη νότια και ανατολική ΕΕ, ενώ επιτυγ-
χάνουν τα περισσότερα και βρίσκονται στη λιγότερη 
μειονεκτική θέση στη βορειοδυτική ΕΕ. 

Ο καλύτερος συνδυασμός είναι τα επιτεύγματα 
πάνω από τον μέσο όρο και η μειονεκτικότητα κάτω 
του μέσου όρου. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά στις 
βορειοδυτικές περιφέρειες και στην Ισπανία. Ο επό-
μενος καλύτερος συνδυασμός συνίσταται στο να εί-
ναι αμφότερα τα επιτεύγματα και η μειονεκτικότητα 
πάνω από τον μέσο όρο, γεγονός που υποδηλώνει 
ότι ενώ οι γυναίκες επιτυγχάνουν πολλά στις εν 
λόγω περιφέρειες, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 
καθώς οι άνδρες επιτυγχάνουν περισσότερα. Αυτό 
ισχύει στην Τσεχία, τη Σλοβενία και ορισμένες βορει-
οδυτικές περιφέρειες της ΕΕ. 

Ο τρίτος καλύτερος συνδυασμός είναι λίγα επιτεύγ-
ματα και μικρή μειονεκτικότητα, γεγονός που σημαί-
νει ότι στις σχετικές περιφέρειες τα λίγα επιτεύγμα-
τα δεν οφείλονται στο ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση, αλλά στο ότι οι άνδρες και οι γυ-
ναίκες έχουν αμφότεροι επιτεύγματα κάτω του μέ-
σου όρου. Σε μόνο 13 περιφέρειες ισχύει αυτό: από 
τρεις στο Βέλγιο και τη Βουλγαρία, από δύο στην 
Κροατία και τη Λιθουανία και από μία στη Λετονία, 
την Πολωνία και την Πορτογαλία. 

Ο λιγότερο ευνοϊκός συνδυασμός είναι λίγα επι-
τεύγματα και μεγάλη μειονεκτικότητα, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν περιορισμένα επι-
τεύγματα, επειδή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε 
σχέση με τους άνδρες, αλλά επίσης επειδή τα επι-
τεύγματα των ανδρών είναι επίσης λίγα. Οι σχετικές 
περιφέρειες αντιπροσωπεύουν το 36 % του πληθυ-
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Πλαίσιο	5.11	EU-SPI:	ο	δείκτης	περιφερειακής	κοινωνικής	προόδου	της	ΕΕ	(SPI)

Ο EU-SPI είναι ένας σύνθετος δείκτης, ο οποίος πρω-
τοδημοσιεύτηκε το 2016. Η έκδοση του 2020 βασί-
ζεται σε 55 μεμονωμένους κοινωνικούς και περιβαλ-
λοντικούς δείκτες. 

Ο δείκτης περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις κοινωνικής 
προόδου: βασικές ανθρώπινες ανάγκες· θεμελίωση 
της ευημερίας· και ευκαιρία —η κάθε διάσταση περι-
λαμβάνει τέσσερις συνιστώσες. 

Ο δείκτης βασίζεται στην υπόθεση ότι αυτές οι τρεις 
διαστάσεις είναι αναγκαίες για να περιγραφεί η κοι-
νωνική πρόοδος. Οι βασικές ανάγκες πρέπει να ικανο-
ποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν καλά επίπεδα 
κοινωνικής ανάπτυξης· η διάσταση της θεμελίωσης 
περιλαμβάνει πιο προηγμένους παράγοντες κοινωνι-

κής και περιβαλλοντικής προόδου· και η διάσταση της 
ευκαιρίας περιλαμβάνει τα «πλέον προηγμένα» στοι-
χεία μιας συνεκτικής και ανεκτικής κοινωνίας. Από την 
προοπτική της πολιτικής, αυτές οι τρεις διαστάσεις 
ενέχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Είναι, για 
παράδειγμα, ευκολότερο να ικανοποιηθούν βασικές 
ανάγκες παρά να βελτιωθούν κοινωνικές στάσεις.

Τα δεδομένα προέρχονται από διάφορες πηγές, μετα-
ξύ άλλων από τη Eurostat, το Gallup World Poll, τη ΓΔ 
REGIO, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και 
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε: Annoni και 
Bolsi (2020) και https://ec.europa.eu/regional_
policy/en/information/Maps/social_progress2020. 

Πίνακας	5.8	Ο	δείκτης	περιφερειακής	κοινωνικής	προόδου	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	του	2020

Βασικές	ανθρώπινες	ανάγκες Θεμελίωση	της	ευημερίας Ευκαιρία

1.	Διατροφή	και	βασική	ιατρική	
περίθαλψη
Θνησιμότητα πριν τα 65
Βρεφική θνησιμότητα
Ιατρικές ανάγκες που  
δεν έχουν καλυφθεί
Ανεπαρκής τροφή

2.	Νερό	και	υγιεινή
Ικανοποίηση με την ποιότητα  
του νερού
Απουσία τουαλέτας στο σπίτι
Μη συλλεχθέντα λύματα
Επεξεργασία λυμάτων

3.	Στέγη
Ανάληψη του κόστους στέγασης
Ποιότητα στέγασης λόγω υγρασίας 
ΝΕΟ
Συνωστισμός
Κατάλληλη θέρμανση

4.	Προσωπική	ασφάλεια
Εγκληματικότητα ΝΕΟ
Ασφάλεια τα βράδια
Κλοπή χρημάτων ΝΕΟ
Θύματα επίθεσης/ληστείας ΝΕΟ

5.	Πρόσβαση	σε	βασικές	γνώσεις
Ποσοστό εγγραφής στην ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ηλικία 
14–18 ετών
Ποσοστό ολοκλήρωσης 
του  κατώτερου κύκλου της 
 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα 
το σχολείο

6.	Πρόσβαση	σε	πληροφορίες		
και	δυνατότητες	επικοινωνίας
Διαδίκτυο στο σπίτι
Ευρυζωνικές υπηρεσίες στο σπίτι
Διαδικτυακή αλληλεπίδραση  
με δημόσιες αρχές
Πρόσβαση στο διαδίκτυο ΝΕΟ

7.	Υγεία	και	ευεξία
Προσδόκιμο ζωής
Κατάσταση υγείας κατά την 
 αντίληψη του ίδιου του ατόμου
Θνησιμότητα από καρκίνο
Θνησιμότητα από καρδιακές 
 νόσους
Δραστηριότητες αναψυχής ΝΕΟ 
Θάνατοι από τροχαία ατυχήματα

8.	Περιβαλλοντική	ποιότητα
Ατμοσφαιρική ρύπανση από NO2 
ΝΕΟ
Ατμοσφαιρική ρύπανση από όζον
Ατμοσφαιρική ρύπανση από ΑΣ10

Ατμοσφαιρική ρύπανση από ΑΣ2,5

9.	Προσωπικά	δικαιώματα
Εμπιστοσύνη στην εθνική κυβέρνηση
Εμπιστοσύνη στο νομικό σύστημα
Εμπιστοσύνη στην αστυνομία
Ενεργή συμμετοχή του πολίτη στα κοινά ΝΕΟ
Συμμετοχή των γυναικών σε περιφερειακές  
συνελεύσεις ΝΕΟ
Ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών

10.	Προσωπική	ελευθερία	και	επιλογή
Ελευθερία για τις επιλογές ζωής
Ευκαιρίες απασχόλησης ΝΕΟ
Αναγκαστική μερική/προσωρινή απασχόληση 
ΝΕΟ
Νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης  
ή κατάρτιση ΕΕΑΚ
Διαφθορά στις δημόσιες υπηρεσίες

11.	Ανεκτικότητα	και	εξάλειψη	αποκλεισμών
Αμεροληψία δημόσιων υπηρεσιών
Ανεκτικότητα έναντι των μεταναστών
Ανεκτικότητα έναντι των μειονοτήτων
Ανεκτικότητα έναντι των ομοφυλόφιλων
Δυνατότητα για νέες φιλίες ΝΕΟ
Εθελοντισμός ΝΕΟ
Έμφυλο χάσμα στην απασχόληση

12.	Πρόσβαση	σε	μετεκπαίδευση	και	δια	βίου	
μάθηση
Μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Εγγραφή σε τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση
Δια βίου εκπαίδευση και μάθηση των γυναικών 
ΝΕΟ

55	δείκτες	
14	νέοι	στην	παρούσα	έκδοση	

Πηγή: Annoni και Bolsi, 2020.

Μέγιστος αριθμός δεικτών ανά συνιστώσα: 7 στην Ευκαιρία/Ανεκτικότητα και εξάλειψη 
αποκλεισμών 
Ελάχιστος αριθμός δεικτών ανά συνιστώσα 3 στην Θεμελίωση της ευημερίας/Πρόσβαση 
σε βασικές γνώσεις

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
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Κεφάλαιο	6	

Μια	Ευρώπη	πιο	κοντά	στους	πολίτες	της	
 • Η ΕΕ δεν έχει ακόμη αρχίσει να συρρικνώνεται, όμως 1 στα 3 άτομα ζει σε περιφέρεια η οποία 

απώλεσε πληθυσμό κατά την προηγούμενη δεκαετία. 

 • Λόγω ενός μειούμενου αριθμού γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία, και με ένα ποσοστό 
γονιμότητας το οποίο βρίσκεται κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης για τέσσερις δεκαετίες, 
οι προβολές δείχνουν ότι ο πληθυσμός της ΕΕ θα αρχίσει να συρρικνώνεται τις επερχόμενες 
δεκαετίες. Το ποσοστό πληθυσμού ο οποίος ζει σε συρρικνούμενη περιφέρεια προβλέπεται να 
φτάσει το 50 % έως το 2040. 

 • Παρατηρείται αύξηση και σύγκλιση του προσδόκιμου επιβίωσης στο εσωτερικό της ΕΕ, κατά 
τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, ωστόσο σημαντικές ανισότητες εξακολουθούν να 
υπάρχουν. Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι σε ιδιαιτέρως χαμηλό επίπεδο στις ανατολικές αγροτικές 
περιφέρειες, ενώ στα βορειοδυτικά κράτη μέλη το προσδόκιμο επιβίωσης στις αγροτικές περιοχές 
παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδιο ή και σε υψηλότερα επίπεδα, σε σχέση με τις αστικές περιοχές. 

 • Εξαιτίας των υψηλών και αυξανόμενων τιμών του προσδόκιμου επιβίωσης και της γήρανσης της 
γενιάς της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης (baby-boom), ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών 
και πάνω προβλέπεται να αυξηθεί, ουσιαστικά, σε όλες τις περιφέρειες, ενώ ο αριθμός των 
ατόμων σε εργάσιμη ηλικία, των εφήβων και των παιδιών προβλέπεται να μειωθεί. Οι μειώσεις 
προβλέπεται να είναι πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ σε πολλές νότιες και 
ανατολικές περιφέρειες. 

 • Οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ είναι, κατά μέσο όρο, εξίσου ικανοποιημένοι με τη 
ζωή όσο και οι κάτοικοι στις πόλεις. Αντιθέτως, στα ανατολικά κράτη μέλη περισσότεροι κάτοικοι 
πόλεων δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη ζωή τους από ό,τι οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών, ενώ 
το αντίστροφο ισχύει στη βορειοδυτικά κράτη μέλη.

 • Το εισόδημα του νοικοκυριού είναι υψηλότερο κατά μέσο όρο στις πόλεις παρά στις αγροτικές 
περιοχές σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη. Στα βορειοδυτικά της ΕΕ, εντούτοις, περισσότερα αγροτικά 
νοικοκυριά είναι ικανοποιημένα με την οικονομική κατάστασή τους από ό,τι νοικοκυριά σε πόλεις. 
Αυτό πρέπει να οφείλεται στο υψηλό και ολοένα αυξανόμενο κόστος στέγασης στις πόλεις σε 
σύγκριση με αυτό των αγροτικών περιοχών.

 • Οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών χρειάζεται να μετακινηθούν πιο μακριά από ό,τι οι κάτοικοι 
πόλεων για να προσεγγίσουν πολλές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Μολονότι ορισμένες 
τοπικές υπηρεσίες βρίσκονται σε απόσταση μετάβασης με τα πόδια ή με το ποδήλατο, οι κάτοικοι 
των αγροτικών περιοχών πρέπει να βασίζονται στο αυτοκίνητο ή σε λεωφορεία, προκειμένου να 
προσεγγίσουν τις περισσότερες υπηρεσίες. 

 • Τα περιφερειακά κέντρα προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες σε άτομα τα οποία ζουν στη γύρω 
περιοχή από ό,τι σε άλλους ισομεγέθεις οικισμούς. Εκείνα τα χωριά, εκείνες οι μικρές ή οι ακόμη 
μικρότερες πόλεις που είναι οι μεγαλύτεροι οικισμοί σε απόσταση οδήγησης 45 λεπτών είναι 
πιθανότερο να διαθέτουν καταστήματα, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
τράπεζες, γιατρούς, φαρμακεία, νοσοκομεία και πανεπιστήμιο, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν 
να λειτουργήσουν ως οικονομικό και κοινωνικό σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή.

 • Σε σύγκριση με τους κατοίκους των πόλεων, οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών είναι λιγότερο 
πιθανό να εμπιστεύονται την ΕΕ, να δηλώνουν ότι η φωνή τους εισακούγεται στην ΕΕ ή να 
νιώθουν συνδεδεμένοι με την ΕΕ. Αυτό το χάσμα μεταξύ αγροτικών–αστικών περιοχών μπορεί 
να συνδαυλίζει πολιτική πόλωση. Οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών είναι πιθανότερο να 
εμπιστεύονται περιφερειακές και τοπικές αρχές, επισημαίνοντας την ανάγκη συμμετοχής αυτών 
των τελευταίων σε στρατηγικές περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. 
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Κεφάλαιο 6

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της

Τα υψηλότερα επίπεδα της καθαρής εισερχόμενης 
μετανάστευσης από το 2000 και μετά οδήγησαν 
σε αύξηση του γεννημένου εκτός ΕΕ πληθυσμού. 
Το 2020, το ποσοστό του γεννημένου εκτός της ΕΕ 
πληθυσμού ανήλθε σε 8 %, σε ανοδική πορεία από το 
6 % του 2011. Ο συνολικός πληθυσμός μη αυτοχθό-
νων, περιλαμβανομένων αυτών που γεννήθηκαν σε 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ανήλθε σε 12 % το 2020, σε 
σύγκριση με 10 % το 2011 και 8 % το 2001. 

Η αύξηση του μη αυτόχθονου πληθυσμού συγκε-
ντρώνεται κυρίως στα νότια και βορειοδυτικά κράτη 
μέλη, όπου αυξήθηκε (αντίστοιχα) από 5 % του συ-
νόλου σε 12 %, και από 11 % σε 16 % (εικόνα 6.2). 
Αυτό κάνει τη βορειοδυτική περιοχή της ΕΕ να κα-
τέχει ελαφρύ προβάδισμα σε σχέση με τις ΗΠΑ, των 
οποίων το ποσοστό μη αυτόχθονου πληθυσμού ήταν 
14 % το 20191. Στα ανατολικά της ΕΕ, το ποσοστό 
του μη αυτόχθονου πληθυσμού είναι πολύ μικρό-
τερο (4 % σε σύγκριση με 12 % της ΕΕ  συνολικά). 

1 Η μετακόμιση εντός της ΕΕ είναι σημαντικά ευκολότερη από ό,τι η 
μετακόμιση στις ΗΠΑ από το εξωτερικό, αλλά δυσχερέστερη από 
μια μετακόμιση που πραγματοποιείται στο εσωτερικό των ΗΠΑ. 
Ως εκ τούτου, ούτε το ποσοστό των μη αυτοχθόνων ούτε το ποσο-
στό των γεννημένων εκτός της ΕΕ είναι το ακριβές ισοδύναμο των 
μη αυτοχθόνων στις ΗΠΑ. Το ποσοστό των γεννημένων εκτός της 
ΕΕ στη βορειοδυτική ΕΕ είναι 10 %, το οποίο είναι χαμηλότερο από 
το ποσοστό των μη αυτοχθόνων στις ΗΠΑ. 

1.	Δημογραφικές	μεταβολές

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960, του 
1970 και του 1980, η φυσική αύξηση ήταν η κύρια 
αιτία της αύξησης του πληθυσμού της ΕΕ. Κάθε χρόνο, 
περισσότερα μωρά γεννιόντουσαν παρά άνθρωποι 
απεβίωναν. Κατά μέσο όρο, η φυσική αύξηση προσέ-
θετε δύο εκατομμύρια άτομα ετησίως στον πληθυσμό 
της ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η φυσική 
αύξηση, ωστόσο, παρουσίαζε σταθερή πτώση αυτές 
τις τρεις δεκαετίες (εικόνα 6.1). Αυτή την περίοδο, η 
μετανάστευση είχε σχετικά μικρό αντίκτυπο, προσθέ-
τοντας μόλις 150 000 άτομα ετησίως στον συνολικό 
πληθυσμό, και ορισμένες χρονιές περισσότεροι άν-
θρωποι μετακόμιζαν μάλλον εκτός της ΕΕ παρά εντός. 

Από το 1992, η μετανάστευση συνεισέφερε περισ-
σότερο από ό,τι η φυσική μεταβολή στην αύξηση του 
πληθυσμού της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 
1990 και 2000, η φυσική αύξηση κυμάνθηκε σε χα-
μηλά επίπεδα, προσθέτοντας μόλις 250 000 άτο-
μα ετησίως στον πληθυσμό σε σύγκριση με τα 
800 000 άτομα της μετανάστευσης. Κατά τη δεκαετία 
του 2010, η φυσική αύξηση απέκτησε αρνητικό πρό-
σημο, οδηγώντας σε φυσική μείωση του πληθυσμού 
150 000 ατόμων ετησίως, ενώ η μετανάστευση προ-
σέθετε ένα εκατομμύριο άτομα ετησίως. 
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Πηγή: Eurostat [demo_gind].
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Επίσης, αυτό το ποσοστό δεν  μεταβλήθηκε πολύ 
κατά τη διάρκεια των δύο περασμένων δεκαετιών. 

1.1	Τη	δεκαετία	του	2010,	οι	θάνατοι	
υπερέβησαν	τις	γεννήσεις

Τη δεκαετία του 2010, ο πληθυσμός της ΕΕ αυξήθη-
κε κατά 1,9 στους 1 000 κατοίκους ετησίως (πίνα-
κας 6.1). Αυτή η αύξηση ήταν σημαντικά βραδύτερη 
από ό,τι τη δεκαετία του 2000, όταν ο ρυθμός αύ-
ξησης ήταν 2,9 στα 1 000 άτομα. Τη δεκαετία του 
2010, η φυσική μεταβολή είχε αρνητικό πρόσημο 
(– 0,3 στα 1 000 άτομα), αλλά αυτή αντισταθμί-
στηκε από την καθαρή εισερχόμενη μετανάστευση 
(με 2,2 στα 1 000 άτομα). Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης του 
πληθυσμού ήταν στη βορειοδυτική ΕΕ (4 στους 
1 000 κατοίκους ετησίως), μέσα από έναν συνδυα-
σμό θετικής φυσικής μεταβολής και καθαρής εισερ-
χόμενης μετανάστευσης (χάρτης 6.1). Η αύξηση του 
πληθυσμού στη νότια ΕΕ κυμάνθηκε σε χαμηλότερα 
επίπεδα, ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης φυσικής 
μείωσης και ενός παρεμφερούς ποσοστού καθαρής 
μετανάστευσης. Ο πληθυσμός στην ανατολική ΕΕ 
ελαττώθηκε (κατά 2 στα 1 000 άτομα), εξαιτίας της 
καθαρής εισερχόμενης μετανάστευσης και μιας ση-
μαντικής φυσικής μείωσης. 

Και στις τρεις γεωγραφικές περιοχές, η φυσική με-
ταβολή και η καθαρή μετανάστευση ακολουθούν το 
ίδιο μοντέλο: οι υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν στις 
αστικές περιοχές, ενώ οι χαμηλότερες (και συχνά 

αρνητικές) στις αγροτικές (πίνακας 6.2). Αυτό επέ-
φερε σημαντικές διαφορές στις δημογραφικές τά-
σεις, με σχετικά υψηλή αύξηση πληθυσμού στις 
αστικές περιφέρειες στη βορειοδυτική ΕΕ (7 στους 
1 000 κατοίκους) και σημαντική μείωση στις αγρο-
τικές περιοχές στην ανατολική και νότια ΕΕ (4 στους 
1 000 κατοίκους). Η φυσική μεταβολή είναι αρνητι-
κή ή κοντά στο μηδέν στις αστικές, ενδιάμεσες και 
αγροτικές περιοχές σε τρεις γεωγραφικές περιοχές 
της ΕΕ, με μόλις μία εξαίρεση: τις βορειοδυτικές 
αστικές περιφέρειες. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία 
της μετανάστευσης στη συνολική πληθυσμιακή με-
ταβολή. Η καθαρή μετανάστευση καταγράφει θετι-
κές τιμές και για τα τρία είδη περιφέρειας σε επίπεδο 
ΕΕ, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για τις αστικές 
παρά για τις αγροτικές περιοχές (3,3 στα 1 000 άτο-
μα έναντι 0,4). Η καθαρή εισερχόμενη μετανάστευ-
ση αντισταθμίζει την αρνητική φυσική μεταβολή 
στις βορειοδυτικές αγροτικές περιφέρειες, τις νότιες 
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ενδιάμεσες περιφέρειες και τις ανατολικές αστικές 
περιφέρειες. Μόνο στις ανατολικές ενδιάμεσες και 
αγροτικές περιοχές σημειώθηκε καθαρή εξερχόμε-
νη μετανάστευση, η οποία ήρθε να προστεθεί στη 
φυσική μείωση του πληθυσμού και να την αυξήσει 
ακόμη περισσότερο. 

Εξετάζοντας τις μεταβολές ανά μητροπολιτική περι-
φέρεια διαπιστώνεται ότι η ταχύτερη συνολική αύ-
ξηση πληθυσμού συντελέστηκε στις μητροπολιτικές 
περιφέρειες πρωτεύουσας, ενώ στις μη μητροπολι-
τικές περιφέρειες, ο πληθυσμός αυξήθηκε βραδύ-
τερα ή μειώθηκε. Στα βορειοδυτικά της ΕΕ, και στα 
τρία είδη περιφέρειας, παρατηρήθηκε αύξηση του 
πληθυσμού. Στη νότια ΕΕ, μόνο οι μητροπολιτικές 
περιφέρειες κατέγραψαν αύξηση, ενώ στην ανατο-
λική ΕΕ μόνο οι μητροπολιτικές περιφέρειες πρω-
τεύουσας σημείωσαν αύξηση. Τα υψηλά ποσοστά 
αύξησης του πληθυσμού στις μητροπολιτικές περι-
φέρειες πρωτεύουσας είναι πιθανό να επιφέρουν 
πίεση στην αγορά στέγασης και μεγαλύτερη ζήτηση 
για δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. 

1.2	Όλο	και	μεγαλύτερος	
αριθμός	περιφερειών	θα	πρέπει	
να	προσαρμόζεται	σε	έναν	
συρρικνούμενο	πληθυσμό	

Οι μειώσεις πληθυσμού στην ανατολική ΕΕ σημαί-
νουν ότι 2 στα 3 άτομα ζούσαν εκεί σε περιφέρεια 
η οποία απώλεσε πληθυσμό την τελευταία δεκαετία. 
Αυτό ίσχυε για μόνο 1 στα 5 άτομα στα βορειοδυ-
τικά της ΕΕ και για 1 στα 3 άτομα στα νότια της ΕΕ 
( εικόνα 6.3). Προβολές υποδεικνύουν ότι το ποσοστό 
των ατόμων στην ΕΕ τα οποία ζουν σε συρρικνού-
μενη περιφέρεια θα αυξηθεί από 34 % το 2020 σε 
45 % το 2030 και σε 51 % το 2040. Αυτό πρόκειται 
να επηρεάσει και τις τρεις γεωγραφικές περιοχές, με 
το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε συρρικνού-
μενη περιφέρεια να αυξάνεται κατά περίπου 18 % 
από το 2020 έως το 2040, ενώ οι αστικές, ενδιά-
μεσες και αγροτικές περιοχές θα πλήττονται εξίσου. 

Αν λάβουμε υπόψη την ταχύτητα της μεταβολής, το 
ποσοστό των ατόμων που ζουν σε περιφέρειες όπου 
παρατηρείται ταχεία αύξηση είναι πιθανό να συρρι-
κνωθεί με τον καιρό (από 18 % του συνόλου της 
ΕΕ το 2020 σε 2 % το 2040), ενώ το ποσοστό που 
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α) Γεωγραφική περιοχή της ΕΕ

Βραδεία συρρίκνωση Ταχεία συρρίκνωση
Βραδεία αύξηση Ταχεία αύξηση

Ένα υψηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης συνεπάγεται 
λιγότερους θανάτους, όπως και η ύπαρξη μικρότε-
ρου ποσοστού πιο ηλικιωμένων ατόμων. Μολονότι 
τα ποσοστά γονιμότητας και το προσδόκιμο επιβί-
ωσης είναι ευρέως γνωστά, η επίδραση της ηλικι-
ακής δομής προβάλλεται λιγότερο. Παρόλα αυτά η 
ηλικιακή δομή είναι ουσιαστικής σημασίας και είναι 
δύσκολο να αλλάξει. Ονομάζεται «δημογραφική δυ-
ναμική» και αναφέρεται για να επισημανθεί αυτό το 
σημείο. 

Η ΕΕ έχει τρία δημογραφικά χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα: 1) υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης· 2) στα-
θερό και σχετικά χαμηλό ποσοστό γονιμότητας· και 
3) κατά συνέπεια, έναν ηλικιωμένο και γηράσκοντα 
πληθυσμό. 

Η ΕΕ έχει από τα μεγαλύτερα προσδόκιμα επιβί-
ωσης κατά τη γέννηση παγκοσμίως, 81,3 έτη το 
2019 ( εικόνα 6.4). Πέρα από την Ευρώπη, μόνο 
οκτώ χώρες έχουν υψηλότερο προσδόκιμο επιβίω-
σης2. Τα άτομα που ζουν στην Ισπανία και την Ιταλία 
έχουν το υψηλότερο προσδόκιμο στην ΕΕ (84,0 και 
83,6 χρόνια κατά τη γέννηση, αντίστοιχα), ενώ το 
χαμηλότερο προσδόκιμο συναντάται στη Ρουμανία 
και τη Βουλγαρία (75,6 και 75,1, αντίστοιχα). 

2 Ηνωμένα Έθνη (2019). 

ζει σε περιφέρειες όπου παρατηρείται ταχεία μείω-
ση (ή αποπληθυσμός) είναι πιθανό να παραμείνει 
σταθερό (στο περίπου 5 %). Η ταχεία μείωση πλήτ-
τει πρωτίστως άτομα τα οποία ζουν στις ανατολικές 
περιφέρειες (14 % το 2020 και 30 % το 2030). Οι 
νότιες περιφέρειες έχουν μικρότερο ποσοστό ατό-
μων που ζουν σε ταχέως συρρικνούμενη περιφέ-
ρεια (4 % και προβλέπεται να παραμείνει σταθερό), 
ενώ, στην βορειοδυτική, ΕΕ δεν συναντούνται σχε-
δόν καθόλου ταχέως συρρικνούμενες περιφέρειες. 

Ταχείες μειώσεις πληθυσμού είναι πιθανότερο να 
συντελεστούν σε αγροτικές περιοχές παρά σε αστι-
κές (11 % έναντι 1 %) και αυτό το χάσμα είναι πι-
θανό να παραμείνει στο μέλλον (14 % έναντι 3 % 
το 2030). 

1.3	Το	προσδόκιμο	επιβίωσης	
είναι	υψηλό	και	συγκλίνει

Η φυσική πληθυσμιακή μεταβολή υπολογίζεται 
αφαιρώντας τους θανάτους από τις γεννήσεις. 
Ο αριθμός γεννήσεων εξαρτάται από το ποσοστό 
γονιμότητας και την ηλικιακή δομή του πληθυσμού. 
Ένα υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας συνεπάγεται 
περισσότερες γεννήσεις, όπως και ένα μεγαλύτε-
ρο ποσοστό γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία. 
Ο αριθμός των θανάτων εξαρτάται από  αμφότερα 
το  προσδόκιμο επιβίωσης και την ηλιακή δομή. 

Εικόνα	6.3	Πληθυσμός	ανά	είδος	δημογραφικής	μεταβολής	ανά	γεωγραφική	περιοχή	της	ΕΕ	και	με	βάση	
την	αστική-αγροτική	τυπολογία,	2010–2040
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αναφέρεται στο τέλος της περιόδου (δηλ. 1 Ιανουαρίου 2020, 1 Ιανουαρίου 2030 και 1 Ιανουαρίου 2040, αντίστοιχα). Για ορισμένες περιφέρειες, 
χρησιμοποιήθηκε μια ελαφρώς μικρότερη χρονική περίοδος κατά την περίοδο 2010–2019.
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Το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση αυξή-
θηκε σε όλα τα κράτη μέλη από το 2002 έως το 
20193. Σε επίπεδο ΕΕ, αυξήθηκε από 77,6 το 2002 
σε 81,3 το 2019. Αυτήν την περίοδο, παρατηρήθηκε 
σύγκλιση όσον αφορά το προσδόκιμο επιβίωσης και 
στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο, επειδή η 
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης ήταν ταχύτερη 
στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες με χαμηλότερο 
προσδόκιμο επιβίωσης. 

3 Το προσδόκιμο επιβίωσης μειώθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας 
της COVID–19. Βλ. κεφάλαιο 1 για ενδελεχέστερη ανάλυση. 

Το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση είναι 
κάτω των 76 ετών σε πολλά μέρη της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας καθώς και στις ανατολικές περι-
φέρειες της Ουγγαρίας, αλλά επίσης και στη Λετονία 
(χάρτης 6.2). Σε αρκετές περιφέρειες, οι οποίες βρί-
σκονται κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, 
αλλά επίσης στη νότια Σουηδία, το προσδόκιμο επι-
βίωσης είναι πάνω από 83. Η βρεφική θνησιμότη-
τα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο προσδόκιμο επιβί-
ωσης. Στην ΕΕ, η βρεφική θνησιμότητα κυμαίνεται 
γενικώς σε χαμηλά επίπεδα. Το 2019, ένας μέσος 
όρος 3,4 παιδιών στα 1 000 τα οποία  γεννήθηκαν 
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αστική περιοχή).
Πηγή: Eurostat [proj_19ralexp3], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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ζωντανά απεβίωσαν προτού φτάσουν στην ηλικία 
του 1 έτους. Η βρεφική θνησιμότητα, ωστόσο, ήταν 
πάνω από 6 στα 1 000 παιδιά σε 18 περιφέρειες 
NUTS 2, κυρίως στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, σε όλα 
τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη, και τις δύο ισπανικές 
περιφέρειες της Βόρειας Αφρικής, τη Ceuta και τη 
Melilla (χάρτης 6.3).

Κατά μέσο όρο, το προσδόκιμο επιβίωσης είναι τέσ-
σερα χρόνια χαμηλότερο στις λιγότερο ανεπτυγμέ-
νες περιφέρειες (78,3) από ό,τι στις περισσότερο 
ανεπτυγμένες (82,7). Το χάσμα, όμως, μειώνεται, 
χάρη στις μεγαλύτερες αυξήσεις στις λιγότερο ανε-
πτυγμένες περιφέρειες από ό,τι στις περισσότερο 
ανεπτυγμένες (πίνακας 6.3).

Το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης είναι δύο έτη υψη-
λότερο στις αστικές περιφέρειες από ό,τι είναι στις 
αγροτικές (εικόνα 6.5)4. Αυτή η διαφορά οφείλε-
ται πρωταρχικά στα κράτη μέλη με σχετικά χαμη-
λό προσδόκιμο επιβίωσης, όπου το χάσμα μεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιφερειών συνήθως εί-
ναι μεγαλύτερο. Σε αρκετά κράτη μέλη με υψηλό 
προσδόκιμο επιβίωσης, το προσδόκιμο είναι, στην 
πραγματικότητα, υψηλότερο στις αγροτικές περιοχές 
από ό,τι στις αστικές. Αυτό ισχύει στην Ισπανία, την 
Αυστρία, την Ελλάδα και τις Κάτω Χώρες. 

4 Αυτή η νέα δέσμη αριθμητικών δεδομένων για το προσδόκιμο 
επιβίωσης κατά τη γέννηση για τις περιφέρειες NUTS 3 διαφέρει 
ελάχιστα από τα εθνικά αριθμητικά δεδομένα και τα δεδομένα για 
το επίπεδο NUTS 2, και δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με αυτά τα 
τελευταία. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Eurostat (2020). 
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Πηγή: Eurostat [demo_r_find3].
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Εικόνα 6.6 Συνολικό ποσοστό γονιμότητας, 
EU-27, 1960–2019

Πίνακας	6.3	Προσδόκιμο	επιβίωσης	κατά	τη	
γέννηση	(χρόνια)	ανά	είδος	περιοχής,	2009–2019

2009 2019 2009–
2019

Λιγότερο 
ανεπτυγμένα

76,4 78,3 1,9

Μετάβασης 80,3 82,0 1,7
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες

81,1 82,7 1,6

ΕU-27 79,7 81,4 1,7

Πηγή: Eurostat [demo_r_mlifexp], υπολογισμοί ΓΔ REGIO.
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1.4	Η	γονιμότητα	βρίσκεται	σε	
χαμηλά	και	σταθερά	επίπεδα

Στην ΕΕ, είναι αναγκαίο ένα ποσοστό γονιμότητας 2,1, 
ελλείψει της μετανάστευσης, για να διατηρείται στα-
θερός ο πληθυσμός. Την τελευταία φορά που το συ-
νολικό ποσοστό γονιμότητας της ΕΕ ήταν τόσο υψη-
λό ήταν το 1975. Από το 1990 και μετά, το ποσοστό 
κυμαίνεται γύρω στο 1,5 (εικόνα 6.6). Κατά συνέ-
πεια, η μεταβολή του φυσικού πληθυσμού απέκτησε 
αρνητικό πρόσημο στην ΕΕ το 2010. Χωρίς καθαρή 
εισερχόμενη μετανάστευση, η φυσική μεταβολή θα 
είχε αρνητικό πρόσημο ακόμη νωρίτερα. 

Τα ποσοστά γονιμότητας διαφέρουν μεταξύ και εντός 
των κρατών μελών. Σε επίπεδο ΕΕ, τα ποσοστά γο-
νιμότητας είναι ελαφρώς υψηλότερα σε αγροτικές 
περιοχές από ό,τι σε αστικές (1,6 έναντι 1,5). Λόγω 
του ότι το ποσοστό των γυναικών σε αναπαραγωγι-
κή ηλικία σε αγροτικές περιοχές είναι μικρότερο από 
ό,τι σε αστικές, οι αγροτικές περιοχές καταγράφουν 
χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων, παρότι έχουν 
υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας (εικόνα 6.7). 

Το χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών 
είναι μεγαλύτερο στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη 
Λιθουανία και τη Ρουμανία. Μόνο σε τέσσερα κρά-
τη μέλη είναι το ποσοστό γονιμότητας υψηλότερο 
σε αστικές περιοχές από ό,τι σε αγροτικές (Βέλγιο, 
Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία). 

1.5	Η	γηράσκουσα	γενιά	της	
μεταπολεμικής	δημογραφικής	έκρηξης

Όταν δημοσιεύτηκε η πρώτη πληθυσμιακή πυρα-
μίδα το 1874, τα υψηλά ποσοστά γεννήσεων και 
θανάτων είχαν ως αποτέλεσμα το σχήμα να μοιά-
ζει όντως με πυραμίδα: φαρδιά στο κάτω μέρος και 
στενή στην κορυφή. Το υψηλότερο προσδόκιμο επι-
βίωσης και τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας στην ΕΕ 
οδήγησαν σε μια ριζικά διαφορετική ηλικιακή δομή. 
Σήμερα, η πληθυσμιακή «πυραμίδα» της ΕΕ μοιάζει 
περισσότερο με γλόμπο, στενότερος στο κάτω μέ-
ρος και φαρδύτερος στο μέσον και μετά να στενεύ-
ει πάλι στην κορυφή (εικόνα 6.8). Το φαρδύ μέσον 
οφείλεται στον μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων στο 
παρελθόν, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως «δημο-
γραφική έκρηξη». 

Ο πληθυσμός της ΕΕ ηλικίας 0–29 ετών αριθμεί 
44 εκατομμύρια (ή 24 %), πιο ολιγάριθμος από τον 
πληθυσμό ηλικίας 30–59 ετών. Αυτό το χάσμα γε-
νεών ισοδυναμεί με το 10 % του συνολικού πλη-
θυσμού της ΕΕ και είναι σημαντικά μεγαλύτερο από 
τον τρέχοντα αριθμό ατόμων γεννημένων εκτός 
της ΕΕ (44 εκατομμύρια έναντι 36 εκατομμυρίων5). 
Μολονότι η μελλοντική μετανάστευση είναι πιθανό 
να καλύψει ένα μέρος αυτού του χάσματος, είναι 
απίθανο να καλύψει ολόκληρο το χάσμα. Κατά συ-
νέπεια, ο πληθυσμός της ΕΕ θα αρχίσει να συρρι-
κνώνεται τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκα-

ετίες. Για παράδειγμα, οι 
τελευταίες προβολές της 
Eurostat για τον πληθυ-
σμό περιλαμβάνουν ένα 
βασικό σενάριο και πέντε 
δοκιμές ευαισθησίας, και 
όλα τους καταδεικνύουν 
μείωση του πληθυσμού 
της ΕΕ. Το βασικό σενάριο 
δείχνει ότι ο πληθυσμός 
ηλικίας 65 ετών και πάνω 
θα αυξηθεί ταχέως, κατά 
18 % έως το 2030, ενώ ο 
πληθυσμός που είναι νεό-
τερος από τόσο θα μειω-
θεί κατά 5 %. 

Η ηλικιακή δομή επηρεάζει 
επίσης το ποσοστό γεννή-
σεων. Καθώς η νεότερη 
γενιά γερνάει, ο αριθμός 

5 Πληθυσμός γεννημένος εκτός της EU-28 ο οποίος ζει στην EU-27 
το 2020.

4 2 0 2 4

0–4

10–14

20–24

30–34

40–44

50–54

60–64

70–74

80–84

90 +

% του συνολικού πληθυσμού

Γυναίκες 2020
Άνδρες 2020
Άνδρες 2030
Γυναίκες 2030
Άνδρες 2040
Γυναίκες 2040

Εικόνα 6.8 Πληθυσμιακή πυραμίδα της ΕΕ, 2020–2040

Πηγή: Eurostat [proj_19np].



Κεφάλαιο 6: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της

197

0

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια

500 km

Πηγή: Eurostat (proj_19rp3).

Ποσοστό

< 60

60–70

70–80

80–90

90–100

> 100

Χάρτης 6.4 Πληθυσµός ηλικίας 0–29 ετών σε σχέση µε τον πληθυσµό ηλικίας 30–59 ετών, 2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Όγδοη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

198

των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία θα ελαττω-
θεί, οδηγώντας σε λιγότερες γεννήσεις. Αν η γηραι-
ότερη γενιά είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη νεό-
τερη γενιά, όπως στην περίπτωση της ΕΕ, ο αριθμός 
των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία θα μειώνε-
ται με το πέρασμα του χρόνου. Ο πληθυσμός ηλικίας 
0–29 ετών είναι μικρότερος από ό,τι ο πληθυσμός 
ηλικίας 30–59 ετών σε ουσιαστικά όλες τις περιφέ-
ρειες της ΕΕ (χάρτης 6.4). Σε περιφέρειες της βόρειας 
Ισπανίας και της ανατολικής Γερμανίας, ο πληθυσμός 
ηλικίας 0–29 ετών είναι τουλάχιστον 40 % λιγότερος 
από ό,τι ο πληθυσμός ηλικίας 30–59 ετών. Αυτό ση-
μαίνει ότι η φυσική μεταβολή τού πληθυσμού θα 
καθίσταται όλο και πιο αρνητική σε αυτές τις περι-
φέρειες, και ότι το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 

65 ετών και πάνω θα αυξηθεί ταχέως σε σύγκριση 
με άλλες περιφέρειες της ΕΕ. 

Αρκετές από τις περιφέρειες της Ιρλανδίας, της 
Γαλλίας (περιλαμβανομένων όλων των γαλλικών 
εξόχως απόκεντρων περιοχών) και της Σκανδιναβίας 
έχουν πληθυσμό ηλικίας 0–29 ετών, ο οποίος εί-
ναι κάτω από 10 % λιγότερος από τον πληθυσμό 
ηλικίας 30–59 ετών, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 
ενδέχεται να γνωρίσουν βραδύτερη μείωση του 
πληθυσμού από ό,τι οι περιφέρειες με μεγαλύτερα 
χάσματα γενεών. 

Μεμονωμένες περιφέρειες της ΕΕ διαφέρουν με 
έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο από την ΕΕ  συνολικά. 

Πλαίσιο	6.1	Μια	πρόσφατη	έκθεση	του	ΟΟΣΑ	ανέδειξε	ότι	η	δημογραφική	μεταβολή	
μπορεί	να	διευρύνει	τις	εδαφικές	ανισότητες	ως	προς	την	πρόσβαση	σε	υπηρεσίες1

1 ΟΟΣΑ (2021β).

Η μείωση του πληθυσμού έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
παροχή δημόσιων υπηρεσιών, καθώς συρρικνώνεται 
το πλήθος των δυνητικών χρηστών, γεγονός το οποίο 
ενδέχεται να εξαναγκάσει ορισμένες δομές να κλεί-
σουν και να αυξηθεί η απόσταση προς τις υπηρεσίες 
για τους εναπομείναντες χρήστες. Τα σχολικά δίκτυα 
σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν συνεχείς 
πιέσεις να προσαρμοστούν σε έναν φθίνοντα αριθμό 
μαθητών στις αγροτικές περιοχές. Οι μικρότερες τά-
ξεις και οι λιγότεροι μαθητές ανά δάσκαλο/καθηγητή 
στα σχολεία των αγροτικών περιοχών συνεπάγονται 
υψηλότερο κόστος: η έκθεση εκτιμά ότι η ετήσια δι-
αφορά ανά μαθητή μεταξύ πόλεων και αραιοκατοι-
κημένων αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη είναι 
περίπου 650 ευρώ και 681 ευρώ (αντίστοιχα) ανά 
παιδί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. 

Τα σχολικά δίκτυα, για να παραμείνουν αποτελεσμα-
τικά και δίκαια, πρέπει να αναζητούν οικονομίες κλί-
μακας όπου μπορούν, ενώ παράλληλα να διασφαλί-
ζουν την πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας 
για όλα τα παιδιά. Η ενοποίηση σχολείων, τα σχολικά 
συγκροτήματα και δίκτυα μπορούν να αναβαθμίσουν 
την ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα εξοι-
κονομούνται πόροι. Η έκθεση εκτιμά ότι τα παιδιά σε 
αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές χρειάζεται να 
μετακινηθούν κατά μέσο όρο κατά 4–5 φορές μεγα-
λύτερη απόσταση από ό,τι τα παιδιά στις πόλεις. Αυτό 
σημαίνει ότι ορισμένα σχολεία ενδέχεται να συνεχί-
σουν να λειτουργούν σε επίπεδα κάτω της δυναμικό-
τητάς τους, ώστε να εξασφαλίζουν την ενδεδειγμένη 

πρόσβαση, ιδίως για παιδιά τα οποία δεν μπορούν 
μόνα τους να μετακινηθούν μακριά. 

Για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλ-
ψης εκτός πόλεων απαιτείται λεπτή ισορροπία μεταξύ 
προσβασιμότητας και οικονομικής απόδοσης. Οι χώ-
ρες μπορεί να έχουν σημεία παροχής υπηρεσιών τα 
οποία βρίσκονται πιο κοντά και είναι οικονομικά απο-
δοτικά, όμως καμία χώρα δεν μπορεί να προσφέρει 
ταυτόχρονα και μικρές αποστάσεις και χαμηλό κόστος 
για αυτές τις υπηρεσίες. 

Η προσαρμογή στις δημογραφικές μεταβολές απαιτεί 
τη συγκέντρωση ορισμένων υπηρεσιών, όπως των 
μαιευτικών και των γυναικολογικών, για τις οποίες 
σε πολλές χώρες θα υπάρξει περιορισμένη ζήτηση, 
και την επέκταση και διασκόρπιση των υπηρεσιών οι 
οποίες σχετίζονται με τη γήρανση, όπως καρδιολογι-
κές υπηρεσίες, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Έως το 
2035, ο αριθμός των σημείων παροχής καρδιολογι-
κών υπηρεσιών ανά χρήστη στην ΕΕ αναμένεται να 
αυξηθεί κατά μέσω όρο κατά 20 %, με τις υψηλότε-
ρες αναμενόμενες αυξήσεις στη Σλοβενία (88 %), την 
Ιρλανδία (71 %) και τη Δανία (64 %). Από την άλλη, 
ο αριθμός των σημείων παροχής μαιευτικών και γυ-
ναικολογικών υπηρεσιών αναμένεται να σημειώσει 
πτώση κατά 4 %, με τις μεγαλύτερες μειώσεις στη 
Λετονία (67 %), τη Σλοβακία (56 %) και τη Λιθουανία 
(44 %). Οι επενδύσεις θα πρέπει να παρακολουθούν 
αυτές τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, ώστε να αποφεύ-
γεται η παροχή υπερβολικά πολλών ή υπερβολικά 
λίγων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται 
επαρκής εγγύτητα στην περίθαλψη. 



Κεφ
άλαιο 6: Μ

ια Ευρώ
πη πιο κοντά στους πολίτες της

199

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια

<= – 12,5

– 12,5 – – 10,0

– 10,0 – – 7,5

– 7,5 – – 5,0

– 5,0 – – 2,5

– 2,5–0

0–5,0

5,0–10,0

10,0–15,0

15,0–20,0

20,0–25,0

> 25,0

Συνολική µεταβολή πληθυσµού ανά ηλικιακή οµάδα σε ποσοστό, 2020–2030

EU-27 = – 4,8

0 1 000 km

EU-27 = – 4,0 EU-27 = 17,9

Πηγή: Γ∆ REGIO βάσει προβολών της Eurostat (proj_19rp3).

Ηλικίες 0–19 ετών Ηλικίες 20–64 ετών Ηλικίες 65 ετών και πάνω

Χάρτης 6.5 Μεταβολή πληθυσµού ανά ηλικιακή οµάδα, κατά τα έτη 2020–2029



Ό
γδοη έκθεση για την οικονομική, κοινω

νική και εδαφ
ική συνοχή

200

Πίνακας	6.4	Δημογραφική	μεταβολή	στις	εξόχως	απόκεντρες	περιοχές,	2010–2030

Μεταβολή στη Mayotte κατά τα έτη 2014–2019 και στη Guadeloupe 2013–2019

Πηγή: Eurostat demo_r_gind3 and proj_19rp3.
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Πλαίσιο	6.2	Δημογραφικές	εξελίξεις	στις	εξόχως	απόκεντρες	περιοχές	της	ΕΕ	

1 Οι εννέα εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (η περιοχή του Saint-Martin περιλαμβάνεται στην περιφέρεια NUTS 2 της Guadeloupe) 
διέπονται από τις διατάξεις των Συνθηκών και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει εννέα εξόχως απόκεντρες περιοχές (οι οποί-
ες ομαδοποιούνται σε οκτώ περιφέρειες NUTS 2), με 
συνολικό πληθυσμό 5 εκατομμύρια1. Βρίσκονται γεω-
γραφικά απομακρυσμένες από την ευρωπαϊκή ήπει-
ρο, στην Καραϊβική, τη μακαρονησιωτική περιοχή και 
τον Ινδικό Ωκεανό. Οι εν λόγω περιφέρειες μπορούν 
να ομαδοποιηθούν με βάση τις βασικές δημογραφικές 
τάσεις. 

1.	Εξόχως	απόκεντρες	περιοχές	
με	μείωση	πληθυσμού	

Στις πορτογαλικές περιφέρειες Açores και Madeira, 
και τις γαλλικές Guadeloupe και Martinique, σε όλες 
καταγράφηκε μείωση πληθυσμού την τελευταία δε-
καετία (πίνακας 6.4). Οι μειώσεις ήταν σημαντικές 
στις δύο γαλλικές περιφέρειες, επειδή η πολύ υψηλή 
καθαρή εξερχόμενη μετανάστευση αντιστάθμισε τη 
θετική φυσική μεταβολή. Στις πορτογαλικές περιφέ-
ρειες, οι μειώσεις ήταν πιο μετριασμένες, λόγω της 
καθαρής εξερχόμενης μετανάστευσης και της χαμη-
λής ή αρνητικής φυσικής μεταβολής. Οι μειώσεις του 
πληθυσμού προβλέπεται να συνεχιστούν από το 2020 
έως το 2030. Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού στις εν 
λόγω περιφέρειες είναι παρόμοια με αυτήν της ΕΕ, με 
μόνη σημαντική εξαίρεση το μικρότερο ποσοστό του 
πιο ηλικιωμένου πληθυσμού στις πορτογαλικές περι-
φέρειες. Προβολές στο μέλλον δείχνουν ότι η μείωση 
του πληθυσμού των νέων (ηλικίας 0–19 ετών) θα 
είναι πολύ ταχύτερη· ενώ η μείωση του πληθυσμού 
εργάσιμης ηλικίας (ηλικίας 20–65 ετών) θα είναι επί-
σης ταχύτερη, και επίσης ο γηραιότερος πληθυσμός 
(ηλικίας 65 ετών και πάνω) θα αυξηθεί ταχύτερα. 

2.	Οι	εξόχως	απόκεντρες	περιοχές	με	αυξανόμενο	
πληθυσμό	και	καθαρή	εξερχόμενη	μετανάστευση	

Ο πληθυσμός της Guyane αυξήθηκε ταχέως από το 
2010 έως το 2020 λόγω μιας πολύ μεγάλης φυσι-

κής μεταβολής και περιορισμένης μόνο εξερχόμενης 
μετανάστευσης. Ο πληθυσμός της Réunion αυξήθηκε 
πιο βραδέως λόγω μεγάλης φυσικής μεταβολής, αλλά 
η οποία μετριάστηκε από σημαντική καθαρή εξερχό-
μενη μετανάστευση. Προβολές δείχνουν ότι ο πληθυ-
σμός της είναι πιθανό να εξακολουθήσει να αυξάνεται, 
όμως με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό. Αμφότερες οι 
περιφέρειες έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό νέων 
ατόμων από ό,τι η ΕΕ συνολικά και πολύ μικρότερο 
ποσοστό ηλικιωμένων ατόμων. Ο πληθυσμός νέων 
ατόμων και ατόμων εργάσιμης ηλικίας προβλέπεται 
να συρρικνωθεί στη Réunion και να συνεχίσει να αυ-
ξάνεται στη Guyane. Ο πιο ηλικιωμένος πληθυσμός 
προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί και να αυξηθεί 
κατά 50 % στη Réunion. 

3.	Περιφέρεια	με	αυξανόμενο	πληθυσμό	
και	καθαρή	εισερχόμενη	μετανάστευση	

Ο πληθυσμός της περιφέρειας Canarias αυξήθηκε 
την τελευταία δεκαετία κυρίως λόγω της καθαρής 
εισερχόμενης μετανάστευσης, ενώ ο πληθυσμός της 
περιφέρειας Mayotte αυξήθηκε ταχύτερα από όλες, 
λόγω της υψηλότερης φυσικής μεταβολής του πληθυ-
σμού. Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού στην περιφέ-
ρεια Canarias είναι παρόμοια με αυτή ολόκληρης της 
ΕΕ, ενώ αυτή της Mayotte είναι ριζικά διαφορετική, 
με πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού να είναι ηλικί-
ας 0–19 ετών και μόνο το 3 % ηλικίας 65 ετών και 
πάνω. Προβολές δείχνουν ότι η περιφέρεια Canarias 
θα βιώσει μείωση του πληθυσμού των νέων, όμως 
ο πληθυσμός ατόμων εργάσιμης ηλικίας και ο πλη-
θυσμός ηλικιωμένων είναι πιθανό να εξακολουθή-
σουν να αυξάνονται. Στην περιφέρεια Mayotte, όλες 
οι ηλικιακές ομάδες προβλέπεται να αυξηθούν, αλλά 
ο μικρός πληθυσμός ηλικιωμένων είναι πιθανό να αυ-
ξηθεί ταχύτερα και να διπλασιαστεί από το 2020 έως 
το 2030. 

Τα  άτομα ηλικίας 40–64 ετών και από 65 ετών και 
πάνω συνήθως εγκαταλείπουν τις αστικές περιοχές 
και μετακινούνται προς ενδιάμεσες ή αγροτικές πε-
ριοχές. Αυτό σημαίνει ότι οι αστικές περιοχές ενδέ-
χεται να αναπτυχθούν λιγότερο από ό,τι υποδηλώνει 
η τρέχουσα ηλικιακή δομή, επειδή τα πιο ηλικιωμένα 
άτομα τις εγκαταλείπουν, ενώ οι αγροτικές περιφέ-
ρειες θα συρρικνωθούν λιγότερο καθώς ηλικιωμένα 
άτομα μετακομίζουν σε αυτές. 

Η ηλικιακή δομή του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ 
μπορεί να αλλάξει μόνο με τη μετανάστευση από 
και προς τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ η ηλικιακή δομή 
μιας περιφέρειας της ΕΕ επηρεάζεται επίσης από 
μετακινήσεις από και προς άλλες περιφέρειες εντός 
της ΕΕ. Η πιθανότητα για αυτές τις μετακινήσεις 
και η κατεύθυνσή τους εξαρτώνται από την ηλικία 
των ατόμων. Τα άτομα ηλικίας 20–39 ετών είναι 
πιθανότερο να μετακινηθούν προς μια αστική πε-
ριοχή και να εγκαταλείψουν μια αγροτική περιοχή. 
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1.6	Ο	πιο	ηλικιωμένος	πληθυσμός	
είναι	πιθανό	να	αυξηθεί,	οι	νεότερες	
ηλικιακές	ομάδες	να	συρρικνωθούν

Ενόσω η αύξηση του πληθυσμού της ΕΕ εξακο-
λουθεί να επιβραδύνεται και ο πληθυσμός αρχίζει 
να συρρικνώνεται, όπως προβλέπεται, ορισμένες 
ηλικιακές ομάδες θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν 
αύξηση (χάρτης 6.5). Για παράδειγμα, ουσιαστικά 
όλες οι περιοχές της ΕΕ θα γνωρίσουν αύξηση πλη-
θυσμού ηλικίας από 65 ετών και πάνω. Μόνο σε 

ορισμένες περιφέρειες στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, 
την Πορτογαλία και τη Ρουμανία αυτή η ηλικιακή 
ομάδα προβλέπεται να σημειώσει πτώση. Αντίθετα, 
σε πολλές περιφέρειες της Αυστρίας, της Ιρλανδίας, 
των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Ισπανίας και 
της Σλοβακίας αυτή η ηλικιακή ομάδα προβλέπεται 
να καταγράψει αύξηση κατά πάνω από 25 %, την 
επόμενη δεκαετία. Αυτό είναι πιθανό να επιφέρει 
αύξηση της ζήτησης για υγειονομική περίθαλψη 
σε αυτές τις περιφέρειες, οι οποίες θα πρέπει να 
προσαρμόσουν την υποδομή και υπηρεσίες τους, 
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ώστε να τα  καταστήσουν πιο προσβάσιμα σε άτο-
μα  περιορισμένης κινητικότητας, και να αυξήσουν 
τη δυναμικότητα των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης. 

Ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας (ο οποίος ορίζεται 
ως τα άτομα ηλικίας 20–64 ετών) προβλέπεται να 
συρρικνωθεί κατά 4 % την επόμενη δεκαετία. Αυτό 
αναμένεται να πλήξει τις περισσότερες περιφέρει-
ες, με ορισμένες να βρίσκονται αντιμέτωπες με μει-
ώσεις πάνω από 10 %. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε ελλείψεις στην αγορά εργασίας. 
Ενδέχεται να αναγκάσει τις εταιρείες να επιλέξουν 
ανάμεσα σε επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόμη-
σης εργασίας και αύξησης της εργασίας ή αλλιώς να 
θυσιάζουν πιθανή ανάπτυξη. 

Η ηλικιακή ομάδα 0–19 ετών προβλέπεται να γνω-
ρίσει μια ελαφρώς μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ 
(της τάξης του 5 %), με πολλές νότιες και ανατολι-
κές περιφέρειες να αντιμετωπίζουν μειώσεις μέχρι 
και πάνω από 10 %. Αντίθετα, ο αριθμός των νέων 
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προβλέπεται να αυξηθεί στην Κύπρο, τη Μάλτα 
και αρκετές περιφέρειες της Γερμανίας και της 
Σουηδίας. Μεγάλες μειώσεις του αριθμού των νέων 
αναμένεται να επιφέρουν μείωση στον αριθμό των 
σχολείων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει 
σε αύξηση των αποστάσεων μέχρι το πλησιέστερο 
σχολείο —ιδίως σε αγροτικές περιοχές όπου οι απο-
στάσεις είναι ήδη σχετικά μακρινές.

2.	Οι	άνθρωποι	είναι	εξίσου	
ευχαριστημένοι	με	τη	ζωή	
τους	στις	πόλεις,	τις	μικρές	
πόλεις	και	τα	προάστια,	αλλά	
και	στις	αγροτικές	περιοχές

Η συνολική ευχαρίστηση από τη ζωή στην ΕΕ είναι 
πανομοιότυπη στις πόλεις, τις μικρές πόλεις και τα 
προάστια, και στις αγροτικές περιοχές. Σε μια κλίμακα 
από το 0 μέχρι το 10, η μέση βαθμολογία ήταν 7,3 το 
2018 σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές. Στα οκτώ 
κράτη μέλη με εθνική βαθμολογία 7,5 ή υψηλότερη, 
οι άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές ήταν εξίσου 
ικανοποιημένοι όπως και αυτοί που ζούσαν σε πό-
λεις, ή παραπάνω από ικανοποιημένοι. Αντίθετα, σε 
πέντε στα έξι κράτη μέλη με τις χαμηλότερες εθνικές 
βαθμολογίες, τα άτομα σε αγροτικές περιοχές ήταν 
λιγότερο ευχαριστημένα από τα άτομα των πόλεων. 
Αυτό σημαίνει ότι στα κράτη μέλη με υψηλό επίπε-
δο ικανοποίησης από τη ζωή, οι αγροτικές περιοχές 
συνήθως έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις πόλεις· 

ενώ στα κράτη μέλη με χαμηλό επίπεδο ικανοποί-
ησης από τη ζωή, οι αγροτικές περιοχές συνήθως 
έχουν χειρότερες επιδόσεις (εικόνα 6.9). 

Παρατηρείται επίσης και ένα γεωγραφικό μοντέλο. 
Σε όλα τα βορειοδυτικά κράτη μέλη, τα άτομα στις 
αγροτικές περιοχές ήταν πιο ικανοποιημένα με τη ζωή 
τους από ό,τι τα άτομα στις πόλεις. Σε όλα τα ανατο-
λικά κράτη μέλη, τα άτομα στις πόλεις ήταν πιο ικα-
νοποιημένα με τη ζωή από ό,τι τα άτομα στις αγροτικές 
περιοχές —με εξαίρεση την Πολωνία, όπου ήταν εξί-
σου ικανοποιημένα. Στα νότια κράτη μέλη, η κατάσταση 
ήταν μεικτή, με χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης στις 
αγροτικές περιοχές στην Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά 
υψηλότερη ικανοποίηση στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Η ικανοποίηση από την εργασία (εικόνα 6.10) και 
η ικανοποίηση από τις προσωπικές σχέσεις (εικό-
να 6.11) είναι πανομοιότυπες σε επίπεδο ΕΕ στις 
πόλεις, τις μικρές πόλεις και τα προάστια, και στις 
αγροτικές περιοχές· και παρατηρούνται μόνο μικρές 
διαφορές όσον αφορά την ικανοποίηση των ατόμων 
με την οικονομική κατάστασή τους (εικόνα  6.12), με 
τις μικρές πόλεις και τα προάστια να καταγράφουν τις 
υψηλότερες βαθμολογίες (6.6), και να ακολουθούν 
οι πόλεις (6.5) και έπειτα οι αγροτικές περιοχές (6.4). 

Και για τους τρεις δείκτες, εμφανίζονται τα ίδια γε-
ωγραφικά μοντέλα. Τα άτομα σε αγροτικές περιο-
χές στην βορειοδυτική ΕΕ είναι πιο ικανοποιημένα 
από ό,τι τα άτομα που μένουν σε πόλεις, τα άτο-
μα σε αγροτικές περιοχές στην ανατολική ΕΕ είναι 
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Πηγή: Eurostat [ilc_di17].
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 λιγότερο ικανοποιημένα (με πολύ λίγες εξαιρέσεις), 
και η κατάσταση στα νότια κράτη μέλη είναι μεικτή. 

2.1	Το	εισόδημα	είναι	υψηλότερο	
στις	πόλεις,	όμως	το	ίδιο	ισχύει	
και	για	τις	τιμές	των	ακινήτων	

Το εισόδημα διαφέρει πολύ ανάμεσα στα κράτη 
μέλη και ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίησης. 
Το χαμηλότερο εισόδημα συναντάται σε αγροτι-
κές περιοχές της Ρουμανίας (κατά μέσο όρο λίγο 

πάνω από 6 000 ευρώ ετησίως σε όρους μονάδων 
αγοραστικής δύναμης —ΜΑΔ) και το υψηλότερο 
στο Λουξεμβούργο (39 000 ευρώ σε όρους ΜΑΔ). 
Αντίθετα με ό,τι ίσχυε για την οικονομική κατάστα-
ση (εικόνα 6.12), τα εισοδήματα είναι υψηλότερα 
στις πόλεις από ό,τι είναι στις αγροτικές περιοχές σε 
σχεδόν όλα τα κράτη μέλη. Τα μεγαλύτερα χάσμα-
τα εισοδήματος συναντούνται στην ανατολική ΕΕ, 
και ειδικά στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, όπου τα 
αγροτικά εισοδήματα ανέρχονται σε σχεδόν το ήμι-
συ των εισοδημάτων στις πόλεις (εικόνα 6.13). 
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Πηγή: Eurostat (νοσοκομεία), ΓΔ REGIO (σταθμοί) και ESPON Έσω περιφέρειες (άλλες υπηρεσίες), JRC-GEOSTAT για τον πληθυσμό 
και υπολογισμοί του JRC.
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Εικόνα 6.15 Πληθυσμός σε απόσταση μετάβασης με τα πόδια μέχρι το πλησιέστερο σημείο 
παροχής υπηρεσίας στην ΕΕ ανά βαθμό αστικοποίησης, 2018

Πηγή: Eurostat (νοσοκομεία), ΓΔ REGIO (σταθμοί) και ESPON Έσω περιφέρειες (άλλες υπηρεσίες), JRC-GEOSTAT για τον πληθυσμό 
και υπολογισμοί του JRC.
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Μολονότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του εισο-
δήματος και της ικανοποίησης με την οικονομική 
κατάσταση των νοικοκυριών, μακράν απέχει από το 
να είναι ομοιόμορφη. Η σύνδεση μεταξύ εισοδήμα-
τος και ικανοποίησης είναι ισχυρότερη στις αγροτι-
κές περιοχές (με έναν R2 της τάξης του 61 %). Η εν 
λόγω σύνδεση είναι ελαφρώς λιγότερο στενή σε 
μικρές πόλεις και προάστια (53 %), και σχετικά ανί-
σχυρη σε πόλεις (36 %). Οι μεγαλύτερες δαπάνες 
στέγασης στις πόλεις θα μπορούσαν να εξηγήσουν 
τον λόγο για τον οποίον τα υψηλότερα εισοδήματα 
δεν συνεπάγονται μεγαλύτερη ικανοποίηση. Για πα-
ράδειγμα, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στέ-
γασης, το οποίο πωλήθηκε το 2018, ήταν 82 % 
υψηλότερη στις αστικές περιοχές σε όλη την ΕΕ από 
ό,τι στις αγροτικές (2 254 ευρώ στις πρώτες και 
1 238 ευρώ στις δεύτερες), σύμφωνα με δεδομένα 
για 20 κράτη μέλη (JRC). Επιπλέον, από το 2012 
έως το 2018, η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξή-
θηκε κατά 417 ευρώ στις αστικές περιοχές, αλλά 
κατά μόλις 183 ευρώ στις αγροτικές, επιτείνοντας 
την πίεση στην αγορά ακινήτων στις πόλεις. 

2.2	Οι	κάτοικοι	των	αγροτικών	
περιοχών	πρέπει	να	διανύσουν	
ακόμη	μεγαλύτερες	αποστάσεις	
για	να	προσεγγίσουν	υπηρεσίες

Στις αγροτικές περιοχές, οι οικισμοί συνήθως είναι 
μικρότεροι και ο πληθυσμός πιο διασκορπισμένος. 
Αυτό σημαίνει ότι για υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν 

έναν ορισμένο όγκο πελατείας ή αριθμό χρηστών 
για να είναι βιώσιμες, οι κάτοικοι σε αγροτικές περι-
οχές ενδέχεται συχνά να χρειαστεί να διανύουν με-
γαλύτερες αποστάσεις. Οι αγροτικές περιοχές μπο-
ρούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. 

1. Χωριά με πληθυσμό από 500 έως 
5 000 κατοίκους. 

2. Αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές με πυ-
κνότητα πληθυσμού από 50 έως 300 άτομα ανά 
τετραγωνικό km.

3. Κατ’ εξοχήν ακατοίκητες περιοχές με πυκνό-
τητα πληθυσμού κάτω από 50 άτομα ανά 
τετραγωνικό km. 

Αυτές οι τρεις αγροτικές κλάσεις έχουν σαφή αντί-
κτυπο στην οδική απόσταση μέχρι το πλησιέστερο 
σημείο παροχής υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες βρίσκο-
νται κατά μέσο όρο πλησιέστερα σε χωριά και είναι 
πιο απομακρυσμένες στις αραιοκατοικημένες αγρο-
τικές περιοχές. Οι κατ’ εξοχήν ακατοίκητες περιοχές 
απέχουν, σταθερά, μακρύτερα από το κοντινότερο 
σημείο υπηρεσιών (εικόνα 6.14). Στις πόλεις, ακόμη 
και στις σχετικά μικρές πόλεις, η μέση απόσταση για 
τα περισσότερα σημεία παροχής υπηρεσίας είναι μι-
κρότερη από 1 ή 2 χιλιόμετρα. 

Το ποσοστό πληθυσμού ο οποίος θα μπορούσε να 
προσεγγίσει το πλησιέστερο σημείο παροχή υπη-
ρεσίας περπατώντας ή ποδηλατώντας, τα  οποία, 
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Εικόνα 6.16 Πληθυσμός σε απόσταση μετάβασης με το ποδήλατο μέχρι το πλησιέστερο σημείο 
παροχής υπηρεσίας στην ΕΕ ανά βαθμό αστικοποίησης, 2018

Πηγή: Eurostat (νοσοκομεία), ΓΔ REGIO (σταθμοί) και ESPON Έσω περιφέρειες (άλλες υπηρεσίες), JRC-GEOSTAT για τον πληθυσμό 
και υπολογισμοί του JRC.
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αμφότερα, συνεπάγονται μηδενικές εκπομπές άν-
θρακα, διαφέρουν πολύ ανά βαθμό αστικοποίησης 
(εικόνα 6.15). Η πλησιέστερη επιχείρηση λιανικού 
εμπορίου βρίσκεται σε απόσταση περπατήματος 
(1,25 km) για το 90 % των κατοίκων πόλεων, σε 
σύγκριση το 75 % των κατοίκων οι οποίοι ζουν σε 
μικρές πόλεις, το 45 % των κατοίκων χωριών και το 
10 % όσων κατοικούν σε κατ’ εξοχήν ακατοίκητες 
περιοχές. Όσο πιο εξειδικευμένη είναι η υπηρεσία 
ή μεγαλύτερος ο αριθμός των δυνητικών αναγκαί-
ων πελατών, τόσο λιγότερο πιθανό καθίσταται να 

μπορεί να περπατήσει κάποιος μέχρι την υπηρεσία. 
Για παράδειγμα, μόνο το 65 % του πληθυσμού πό-
λεων ζει σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από σχο-
λείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και μόλις το 2 % 
των ατόμων που ζουν σε κατ’ εξοχήν ακατοίκητες 
περιοχές. 

Ο πληθυσμός σε κοντινή απόσταση με το ποδή-
λατο (5 km) από το πλησιέστερο σημείο παροχής 
υπηρεσίας είναι μακράν περισσότερος. Στις πόλεις, 
από το 90 % έως το 100 % του πληθυσμού μπορεί 
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να φτάσει με το ποδήλατο στο πλησιέστερο σημείο 
κάθε είδους υπηρεσίας (εικόνα 6.16). Ο βαθμός του 
πλεονεκτήματος της ποδηλασίας ως προς το περπά-
τημα (σε όρους πρόσθετου ποσοστού πληθυσμού ο 
οποίος μπορεί να προσεγγίσει το πλησιέστερο ση-
μείο παροχής υπηρεσίας) διαφέρει ανάλογα με τη 
σχετική υπηρεσία και ανά βαθμό αστικοποίησης. 
Στις αγροτικές περιοχές, το πλεονέκτημα είναι το 
μεγαλύτερο δυνατό για τις λιγότερο εξειδικευμένες 
υπηρεσίες, όπως καταστήματα λιανικής και σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ σε μικρές πόλεις 
και πόλεις το πλεονέκτημα είναι το μεγαλύτερο δυ-
νατό για τις πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως τα 
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νοσοκο-
μεία. Στα προάστια, η ποδηλασία αυξάνει το ποσο-
στό του πληθυσμού ο οποίος μπορεί να προσεγγίσει 
κάθε είδους υπηρεσία κατά 40 % ή περισσότερο.

Η επιλογή περπατήματος ή ποδηλασίας προς έναν 
συγκεκριμένο προορισμό δεν εξαρτάται μόνο από τη 
σχετική απόσταση, αλλά επίσης και από την ποιότη-
τα και την κατάσταση των υποδομών, την ασφάλεια 
των δρόμων, τον καιρό, τη ρύπανση, την παρουσία 
απότομων κλίσεων και την υγεία του ατόμου, μεταξύ 
πολλών άλλων παραγόντων. Ωστόσο ο πληθυσμός 
που βρίσκεται σε απόσταση μετάβασης με τα πό-
δια ή με το ποδήλατο μέχρι το πλησιέστερο σημείο 
παροχής υπηρεσιών μάς δίνει μια ένδειξη για τον 
τόπο όπου πολλοί άνθρωποι ίσως να μπορούσαν να 
στραφούν προς έναν τρόπο μετακίνησης μηδενικών 
εκπομπών για αυτές τις διαδρομές, καθώς και για 
τον τόπο όπου αυτή δεν είναι, στην πραγματικότητα, 

μια βιώσιμη επιλογή. Αυτά τα αριθμητικά δεδομέ-
να υποδηλώνουν ότι στις πόλεις, τις μικρές πόλεις 
και τα προάστια η ποδηλασία επιτρέπει στα άτομα 
να φτάσουν σε όλες τις υπηρεσίες εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος. Στις αγροτικές περιοχές, 
εντούτοις, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι χρειάζονται αυ-
τοκίνητο ή δημόσια συγκοινωνία για να φτάσουν σε 
πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επομένως, οι κάτοικοι 
των αγροτικών περιοχών είναι πιθανό να διανύουν 
οδηγώντας μεγαλύτερες αποστάσεις και να είναι πιο 
ευάλωτοι σε τυχόν αυξήσεις του κόστους της χρή-
σης του αυτοκινήτου. 

2.3	Τα	περιφερειακά	κέντρα	
διαθέτουν	περισσότερες	υπηρεσίες

Η παρουσία μιας υπηρεσίας σε έναν οικισμό εξαρ-
τάται από το μέγεθος του πληθυσμού του και από 
το αν είναι περιφερειακό κέντρο6. Σε γενικές γραμ-
μές, οι μεγαλύτεροι οικισμοί είναι πιθανότερο να δι-
αθέτουν μια σειρά υπηρεσιών από ό,τι οι μικρότε-
ροι. Για παράδειγμα, όλες οι πόλεις με τουλάχιστον 
250 000 κατοίκους στην ΕΕ διαθέτουν νοσοκομείο, 
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κινημα-
τογράφο (εικόνα 6.17), ενώ σε πολλές μικρές πό-
λεις και χωριά απουσιάζουν αυτές οι υπηρεσίες. 
Περιφερειακά κέντρα ή μεγαλύτεροι οικισμοί σε 
απόσταση 45 λεπτών οδήγησης είναι πιθανότερο να 
διαθέτουν ορισμένες υπηρεσίες από ό,τι άλλοι οικι-
σμοί του ίδιου μεγέθους. Για παραδείγματα, μια πόλη 
μικρού μεγέθους η οποία περιτριγυρίζεται από χω-
ριά έχει περισσότερες υπηρεσίες από ό,τι μια πόλη 

6 Το περιφερειακό κέντρο ορίζεται ως ο μεγαλύτερος οικισμός σε 
απόσταση 45 λεπτών με αυτοκίνητο. 
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μικρού μεγέθους κοντά σε μια μεγάλη πόλη, επειδή 
αυτή η τελευταία παρέχει υπηρεσίες στα αγροτικά 
περίχωρά της. Οι μικρότεροι οικισμοί οι οποίοι δεν 
είναι περιφερειακά κέντρα, επειδή βρίσκονται κοντά 
σε μεγαλύτερο οικισμό, είναι λιγότερο πιθανό να δι-
αθέτουν σειρά υπηρεσιών, επειδή αυτές υπάρχουν 
στον μεγαλύτερο οικισμό. 

Για παράδειγμα, μόνο 50 % των πόλεων με αριθμό 
κατοίκων από 50 000 έως 250 000 διαθέτουν πα-
νεπιστήμιο, ενώ 90 % των περιφερειακών κέντρων 

αυτού του μεγέθους διαθέτουν πανεπιστήμιο. 
Όσο μικρότερος είναι ο οικισμός, τόσο μεγαλύτε-
ρος ο αντίκτυπος του να είναι περιφερειακό κέντρο. 
Οι μικρές πόλεις, και ιδιαιτέρως τα χωριά, είναι πολύ 
πιθανότερο να διαθέτουν μια συγκεκριμένη υπηρε-
σία, αν είναι επίσης και περιφερειακά κέντρα. Για πα-
ράδειγμα, το 60 % των μικρών πόλεων με αριθμό 
κατοίκων από 5 000 έως 10 000, οι οποίες είναι 
περιφερειακά κέντρα, διαθέτουν νοσοκομείο, ενώ 
αυτό ισχύει για μόλις 30 % των μικρών πόλεων που 
βρίσκονται κοντά σε μεγαλύτερο οικισμό. Τα  χωριά 
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τα οποία είναι περιφερειακά κέντρα είναι πολύ πι-
θανότερο να έχουν γιατρό, φαρμακείο, τράπεζα, 
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νοσοκομείο 
ή κινηματογράφο από ό,τι τα υπόλοιπα.

Σε σύγκριση με τις μεγάλες πόλεις, ο αριθμός των 
υπηρεσιών σε σχέση με τον πληθυσμό είναι πάντα 
μεγαλύτερος σε μικρότερες πόλεις, και ειδικότερα 
σε κωμοπόλεις και χωριά. Αυτό σημαίνει ότι τα άτο-
μα που ζουν στις γύρω αγροτικές περιοχές πηγαί-
νουν στα εν λόγω μέρη για τις εν λόγω υπηρεσίες. 
Για παράδειγμα, ο αριθμός των γιατρών ως προς 
τον πληθυσμό είναι διπλάσιος στις μικρές πόλεις και 
τετραπλάσιος στα χωριά από ό,τι είναι στις μεγάλες 
πόλεις (εικόνα 6.18). Αυτό δε σημαίνει ότι τα άτομα 
στις μικρές πόλεις και στα χωριά χρειάζονται περισ-
σότερους γιατρούς, αλλά ότι πολλοί από τους ασθε-
νείς των γιατρών ζουν στις γύρω περιοχές. 

Αναλογικά προς τον πληθυσμό, οι μικρές πόλεις και 
τα χωριά έχουν περισσότερα καταστήματα, τράπε-
ζες, σχολεία, φαρμακεία, γιατρούς, νοσοκομεία και 
κινηματογράφους από ό,τι έχουν οι μεγάλες πόλεις. 
Αυτό υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι μικρές πόλεις 
και τα χωριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως 
κέντρα υπηρεσιών και ότι οι υπηρεσίες εκεί εξυπη-
ρετούν έναν ευρύτερο πληθυσμό. Τα πανεπιστήμια 
χρειάζονται πολυάριθμο πληθυσμό από τον οποίον 
να προκύπτουν οι φοιτητές τους. Κατά συνέπεια, 
εδρεύουν, ως επί το πλείστον, σε μεγάλες κωμο-
πόλεις και πόλεις. Ωστόσο, ο καθόλου ευκαταφρό-
νητος αριθμός πανεπιστημίων σε μικρές πόλεις σε 
σχέση με τον πληθυσμό υποδηλώνει ότι οι φοιτητές 
τους προέρχονται από μια πολύ ευρύτερη περιοχή. 

Τα περιφερειακά κέντρα μπορούν να παίξουν σημα-
ντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο. Μπορούν να 
καταστούν κομβικά σημεία για μελλοντικές επενδύ-
σεις και οικονομικές εξελίξεις καθώς επίσης και να 
μειώνουν τις αποστάσεις τις οποίες πρέπει να δια-
νύσουν οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών προ-
κειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος.

3.	Οι	κάτοικοι	αγροτικών	
περιοχών	είναι	λιγότερο	πιθανό	
να	εμπιστευτούν	την	ΕΕ	

Οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών υποστηρίζουν 
λιγότερο την ΕΕ από ό,τι οι κάτοικοι των πόλεων. 
Οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών είναι λιγότερο πι-
θανό να εμπιστευτούν την ΕΕ ή να νιώθουν ικα-
νοποιημένοι από την ΕΕ (εικόνα 6.19). Αυτή η δυ-
σαρέσκεια στις αγροτικές περιοχές δεν βάζει στο 
στόχαστρο μόνο την ΕΕ, αλλά είναι εντονότερη από 
ό,τι είναι για τους εθνικούς ή υποεθνικούς θεσμούς. 
Το χάσμα μεταξύ των κατοίκων των πόλεων και 
των αγροτικών περιοχών ως προς την εμπιστοσύ-
νη στην εθνική κυβέρνησή τους είναι μικρότερο από 
ό,τι είναι ως προς την εμπιστοσύνη στην ΕΕ. Η εμπι-
στοσύνη στην τοπική και περιφερειακή κυβέρνηση, 
ωστόσο, είναι μεγαλύτερη στις αγροτικές περιοχές 
από ό,τι στις πόλεις, υποδηλώνοντας ότι οι κάτοικοι 
των αγροτικών περιοχών είναι λιγότερο πιθανό να 
εμπιστευτούν υψηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης 
από ό,τι όσοι ζουν σε πόλεις. 

Μολονότι η εμπιστοσύνη στην ΕΕ έχει αυξηθεί με 
το πέρασμα του χρόνου (βλ. κεφάλαιο 7), το χά-
σμα αγροτικών–αστικών περιοχών έχει παραμείνει 
αμετάβλητο. Κατά μέσο όρο, 56 % των κατοίκων 
πόλεων το 2019 έτειναν να εμπιστεύονται την ΕΕ, 
σε σύγκριση με το 51 % των κατοίκων αγροτικών 
περιοχών. Την περίοδο 2015–2016, αυτά τα αριθ-
μητικά δεδομένα ήταν, αμφότερα, 9 % χαμηλότερα, 
επομένως το χάσμα παρέμεινε αμετάβλητο. 

Η ικανοποίηση ως προς τη δημοκρατία σε εθνικό 
επίπεδο και επίπεδο ΕΕ είναι χαμηλότερη στις αγρο-
τικές περιοχές από ό,τι στις πόλεις, με ένα οριακά 
μεγαλύτερο χάσμα όσον αφορά την εθνική δημο-
κρατία (3 % έναντι 2 %). Οι κάτοικοι αγροτικών 
περιοχών είναι λιγότερο πιθανό να θεωρούν ότι η 
φωνή τους εισακούεται στα κράτη μέλη τους ή την 
ΕΕ, με το μεγαλύτερο χάσμα να αφορά την ΕΕ (3 % 
έναντι 1 %). Λιγότεροι κάτοικοι αγροτικών περιοχών 
διατείνονται ότι νιώθουν σύνδεσμο με την ΕΕ από 
ό,τι κάτοικοι πόλεων (λιγότεροι κατά 6 %), ενώ πολ-
λοί περισσότεροι οι οποίοι ζουν και στα δύο είδη πε-
ριοχών νιώθουν σύνδεση με το κράτος μέλος τους 
ή την τοπική περιοχή (93 % έναντι 90 %). 

Το χάσμα εμπιστοσύνης στην ΕΕ μεταξύ πόλεων 
και αγροτικών περιοχών είναι προφανές σε σχεδόν 
όλα τα κράτη μέλη (εικόνα 6.20), με μόλις δύο εξαι-
ρέσεις οι οποίες είναι η Ουγγαρία και η Ιρλανδία. 
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Αυτό  έρχεται σε αντίθεση με τους δείκτες για την 
ικανοποίηση, οι οποίοι είναι υψηλότεροι στις αγρο-
τικές περιοχές από ό,τι στις πόλεις στα βορειοδυτικά 
κράτη μέλη και αρκετά νότια κράτη μέλη. Στα μισά 
κράτη μέλη, το χάσμα εμπιστοσύνης είναι 10 % ή πε-
ρισσότερο, με τα μεγαλύτερα χάσματα να καταγρά-
φονται στη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Αυστρία. 

Στην πλειονότητα των κρατών μελών, όπως και 
στην ΕΕ στο σύνολό της, οι κάτοικοι των αγροτικών 
περιοχών είναι λιγότερο πιθανό να συμφωνήσουν 
ότι η φωνή τους εισακούγεται στην ΕΕ από ό,τι εκεί-
νοι που ζουν στις πόλεις, ενώ η διαφορά είναι πάνω 
από 10 % στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λετονία, 
τη Λιθουανία και την Πορτογαλία (εικόνα 6.21). 

Η έλλειψη εμπιστοσύνης, η πεποίθηση ότι η φωνή 
σου δεν εισακούγεται και μια απογοήτευση από τη 
δημοκρατία συνιστούν όλα παράγοντες οι οποίοι 
μπορούν να μειώσουν την προσέλευση στις εκλογές 
και πολώνουν την ψήφο. 
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Κεφάλαιο	7	

Καλύτερη	διακυβέρνηση
 • Το επίπεδο εμπιστοσύνης στις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις σε όλη την ΕΕ έχει αυξηθεί κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων λίγων χρόνων, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδημίας 
της COVID–19, ενώ οι τοπικές κυβερνήσεις εμπνέουν περισσότερη εμπιστοσύνη από ό,τι οι 
εθνικές. 

 • Σύμφωνα με το World Justice Project, τα πρότυπα για το κράτος δικαίου είναι σε γενικές γραμμές 
υψηλά στην ΕΕ, με οκτώ κράτη μέλη να ταξινομούνται στις 10 υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως, 
όμως οι επιδόσεις διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. 

 • Η αντίληψη των πολιτών όσον αφορά την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών υπήρξε σχετικά 
σταθερή κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, με το βορειοδυτικό τμήμα της ΕΕ να έχει 
καλύτερες επιδόσεις από τις νότιες και ανατολικές περιφέρειες, αλλά με σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των περιφερειών σε ορισμένα κράτη μέλη.

 • Η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί αιτία ανησυχίας για τους Ευρωπαίους. Μολονότι η αντίληψη 
των πολιτών για τη διαφθορά διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών και 
των περιφερειών, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα 
καταπολεμώντας τη διαφθορά, ακόμη κι εκεί όπου θεωρείται ότι είναι πιο διαδεδομένη.

 • Οι διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο έναν προσφέροντα ή δεν 
περιλαμβάνουν καθόλου πρόσκληση υποβολής προσφορών δυνητικά βρίσκονται εκτεθειμένες 
στη διαφθορά. Παρότι το ποσοστό των διαγωνισμών με έναν μόνο προσφέροντα έχουν αυξηθεί 
στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια, αν και όχι παντού, οι διαγωνισμοί χωρίς πρόσκληση υποβολής 
προσφορών κατέγραψαν πτώση σχεδόν παντού. 

 • Αναθεωρήσεις πολιτικών έχουν καταστήσει την ΕΕ πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις, τα τελευταία 
χρόνια, όπως καταδεικνύεται από την αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με τη 
«διευκόλυνση του επιχειρείν». Η κατάσταση στις πόλεις εντός του ίδιου κράτους μέλους, ωστόσο, 
μπορεί να έχει αισθητές διαφορές, και είναι σπάνιο μια πόλη να έχει άριστες επιδόσεις σε όλες 
τις πτυχές του επιχειρείν.

 • Πάνω από το ήμισυ του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο για να 
αλληλεπιδρά με τις δημόσιες αρχές το 2020, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Σε ορισμένες περιφέρειες, εξακολουθεί να ισχύει 
το γεγονός ότι πάνω από το 30 % των ατόμων δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει υπολογιστή στη 
ζωή τους.
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Κεφάλαιο 7

Καλύτερη διακυβέρνηση

1.	Παρακολούθηση	και	
συγκριτική	αξιολόγηση	της	
ποιότητας	των	θεσμών

1.1	Εμπιστοσύνη	στην	εθνική	
κυβέρνηση	και	την	τοπική	
αυτοδιοίκηση:	πρόσφατες	τάσεις	

Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι δύο βασικά προ-
απαιτούμενα για μια διακυβέρνηση υψηλής ποιό-
τητας. Η χάραξη πολιτικών από την κυβέρνηση με 
τρόπο ορατό σε όλους και η εμπιστοσύνη στους δη-
μόσιους θεσμούς αλληλοενισχύονται μεταξύ τους. 
Η χάραξη πολιτικών με τρόπο ορατό σε όλους αυξά-
νει τη δημόσια ικανοποίηση, ενισχύει τη λογοδοσία 
και την κατανόηση των σχετικών διαδικασιών από 
τους πολίτες, οδηγώντας σε αυξημένη εμπιστοσύνη 
προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, η εμπιστοσύνη 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργό συμ-
μετοχή του κοινού στη χάραξη πολιτικών4. 

Συνολικά στην ΕΕ, η εμπιστοσύνη τόσο στις εθνικές 
κυβερνήσεις όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει 
αυξηθεί από το 2013 και μετά, ωστόσο καταγρά-
φει χαμηλότερα επίπεδα για τις εθνικές κυβερνήσεις 
από ό,τι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με 
τα τελευταία αριθμητικά δεδομένα για το 2021, μό-
λις το ήμισυ του πληθυσμού (56 %) εμπιστεύεται τις 
τοπικές αρχές του, ενώ λιγότεροι (38 %) εμπιστεύο-
νται την εθνική κυβέρνησή τους (εικόνα 7.1). Η εμπι-
στοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις είναι μικρότερη 
από ό,τι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στη Γαλλία, το 
ποσοστό που εμπιστεύεται την εθνική κυβέρνηση, 
τα περισσότερα χρόνια, κατέγραφε χαμηλότερα πο-
σοστά κατά πάνω από 30 %. Ωστόσο, εκτός από το 
Βέλγιο και την Αυστρία, το ποσοστό ήταν υψηλότερο 
το 2021 από ό,τι το 2013 σε όλα τα κράτη μέλη, 
παρότι ο βαθμός αύξησης και το επίπεδο το 2021 
διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό (εικόνα 7.1, πάνω). 
Το επίπεδο εμπιστοσύνης στις εθνικές κυβερνήσεις 
(και την τοπική αυτοδιοίκηση) ήταν διαρκώς υψηλό-
τερο στο Λουξεμβούργο από ό,τι οπουδήποτε αλλού, 
και ακολουθούσαν τα σκανδιναβικά κράτη μέλη. 
Το επίπεδο στην Ελλάδα τόσο το 2013 και το 2017 

4 ΟΟΣΑ (2017).

Δημόσια διακυβέρνηση είναι η διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής αποφάσεων διακυβέρνησης1. Η χρηστή 
διακυβέρνηση απαιτεί θεσμούς οι οποίοι λειτουρ-
γούν ορθά και διαφανείς διαδικασίες. Κυβερνήσεις 
με θεσμούς υψηλής ποιότητας, υψηλά επίπεδα λο-
γοδοσίας και χαμηλά επίπεδα διαφθοράς συνήθως 
είναι καλύτερες στο να προσφέρουν δημόσια αγα-
θά και υπηρεσίες και να δημιουργούν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική 
εξέλιξη2. Αντίθετα, οι κυβερνήσεις με θεσμούς χα-
μηλής ποιότητας συνήθως έχουν ευρύ φάσμα οικο-
νομικών και κοινωνικών προβλημάτων, χαμηλότερα 
επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, μεγαλύτερη ανισό-
τητα ως προς τα εισοδήματα, χειρότερη περιβαλλο-
ντική κατάσταση και λιγότερη εκλογική λογοδοσία. 
Πρόσφατες παγκόσμιες μελέτες διαπίστωσαν ότι 
χώρες στις οποίες η διαφθορά είναι υψηλή τείνουν 
επίσης να έχουν λιγότερες γυναίκες στην πολιτική, 
χειρότερες επιδόσεις στην υγεία και χαμηλότερα 
επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας κατ’ εκτίμηση του 
πληθυσμού3.

Οι θεσμοί, προκειμένου να λειτουργούν σωστά πρέ-
πει να διαθέτουν υψηλά επίπεδα διοικητικής ικανό-
τητας, η οποία με τη σειρά της ενισχύει την απο-
τελεσματικότητα και τη διαφάνεια των δημόσιων 
δαπανών, μεταξύ άλλων και των ενωσιακών κονδυ-
λίων (βλ. πλαίσιο 7.1). Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει 
τους πιο πρόσφατα δημοσιευμένους δείκτες για την 
ΕΕ σε σχέση με την ποιότητα των δημόσιων θεσμών 
σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. 

1 Η «διακυβέρνηση» στο παρόν κεφάλαιο αφορά αποκλειστικά τις 
δημόσιες αρχές. 

2 Βλ. Kaufmann et al. (1999)· Charron και Lapuente (2013)· 
Rodríguez-Pose και Garcilazo (2015)· Annoni και Catalina 
Rubianes (2016)· Pike et al. (2017).

3 Για την υγεία, βλ. Holmberg και Rothstein (2011)· για τις γυναίκες 
στην πολιτική, Swamy et al. (2001)· και για την ευημερία Samanni 
και Holmberg (2010) και Helliwell και Huang (2008).
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ήταν μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ, με μόνο το 
10 % των ατόμων να εμπιστεύονται την εθνική κυ-
βέρνησή τους, παρότι το ποσοστό έχει αυξηθεί κατά 
το ένα τρίτο έκτοτε. Στην Κροατία, τη Σλοβενία, τη 
Βουλγαρία και την Ισπανία, η εμπιστοσύνη στις εθνι-
κές κυβερνήσεις παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπε-
δα, παρότι έχει αυξηθεί από το 2013 και μετά.

Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εμπι-
στοσύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι: τα διαρ-
κώς υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης στη Γερμανία 
(75 % το 2021)· οι μεγάλες αυξήσεις στην Ιρλανδία 
και την Ισπανία από το 2013 και μετά (28 % και 
26 %, αντίστοιχα)· και τα χαμηλά επίπεδα στην 
Ελλάδα, την Ιταλία και την Κροατία, παρά μια ορι-
σμένη αύξηση σε καθεμιά από τις περιπτώσεις 
( εικόνα 7.1, κάτω). 

2.	Διεθνείς	δείκτες	για	
την	ποιότητα	θεσμών

2.1	Οι	Παγκόσμιοι	Δείκτες	
Διακυβέρνησης

Μεγάλος πλούτος τρόπων μέτρησης της «χρηστής 
διακυβέρνησης» έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 
χρόνια. Η Παγκόσμια Τράπεζα, συγκεκριμένα, καθι-
έρωσε μια μέτρηση για την ποιότητα των θεσμών 
μέσω των Παγκόσμιων Δεικτών Διακυβέρνησης 
(WGI), οι οποίοι έχουν δημοσιευτεί για πάνω από 
200 χώρες από το 1996 και μετά5. Αναπτύχθηκαν 
σύνθετοι δείκτες για τις έξι διαστάσεις της διακυβέρ-
νησης: φωνή και λογοδοσία· πολιτική σταθερότητα 
και απουσία βίας/τρομοκρατίας·  αποτελεσματικότητα 

5 https://databank.worldbank.org/source/
worldwide-governance-indicators.

Πλαίσιο	7.1	Χρηστή	διακυβέρνηση	και	διοικητική	ικανότητα1	

1 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020λ).

2 Κέντρο ευρωπαϊκών ερευνητικών πολιτικών (2020).

Ένας θεμελιώδης παράγοντας για τη χρηστή διακυ-
βέρνηση είναι η καλή διοικητική ικανότητα. Αυτό ορί-
ζεται ως η ικανότητα των αρχών να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά τις πολιτικές για τις οποίες είναι αρ-
μόδιες. Το υψηλό επίπεδο διοικητικής ικανότητας σε 
όλα τα επίπεδα διοίκησης είναι σημαντικό για τη δια-
χείριση και τη αξιοποίηση των δημοσίων κονδυλίων 
αποτελεσματικά, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, 
με τον καιρό, ως βασική προϋπόθεση για να διασφα-
λίζεται ότι οι επενδύσεις έχουν καλές αποδόσεις, και 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
συνοχής, ιδίως σε περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος 
και χαμηλής ανάπτυξης.

Μια πρόσφατη μελέτη2 προβαίνει σε τέσσερις δέσμες 
συστάσεων με σκοπό την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας και τη βελτίωση της χρήσης τεχνικής βοή-
θειας κατά την προγραμματική περίοδο 2021–2027:

1. κατάρτιση οδικών χαρτών ανάπτυξης ικανοτήτων 
οι οποίοι να περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα δραστη-
ριοτήτων, περιλαμβανομένης στήριξης για τους 
ανθρώπινους πόρους και οργανωτικές συμβου-
λές για συστήματα και εργαλεία· 

2. στήριξη ολόκληρου του οικοσυστήματος για τη 
διαχείριση και τη διάθεση των κονδυλίων, πε-
ριλαμβανομένων των φορέων υλοποίησης, των 
υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την παράδοση 
και των δικαιούχων· 

3. ανάπτυξη ευέλικτων στρατηγικών μάθησης για 
την ανάπτυξη ικανοτήτων γρήγορα σε μεταβαλ-
λόμενες συνθήκες· και

4. εξασφάλιση συνεπούς διαχείρισης της ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε επίπεδο ΕΕ.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτών 
των συστάσεων κατά την περίοδο 2021–2027, η 
ανάπτυξη ικανοτήτων για την εκτέλεση των κονδυλί-
ων της ΕΕ χρηματοδοτείται από την τεχνική βοήθεια 
των κρατών μελών. Ο νέος κανονισμός για τις κοι-
νές διατάξεις έχει ως στόχο να απλοποιήσει και να 
καταστήσει δυνατή τη στρατηγική χρήση αυτής της 
βοήθειας για την ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας ως 
έναν μακροπρόθεσμο στόχο.

Πέρα από την πολιτική συνοχής, οι διοικητικές μεταρ-
ρυθμίσεις και η ανάπτυξη ικανοτήτων μπορούν επί-
σης να χρηματοδοτούνται από τον πρόσφατα θεσπι-
σμένο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 
το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης, τα οποία αποσκοπούν 
στη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής 
σύγκλισης, της ανθεκτικότητας και της ανάκαμψης, ως 
απάντηση στην πανδημία της COVID–19.

https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
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διακυβέρνησης· ποιότητα κανονιστικών ρυθμίσεων· 
κράτος δικαίου· και έλεγχος της διαφθοράς6. 

Τα σκανδιναβικά κράτη μέλη, μαζί με τις Κάτω 
Χώρες, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την Αυστρία, 
την Ιρλανδία, την Εσθονία και το Βέλγιο, βρίσκο-
νται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά 

6 Οι έξι διαστάσεις διακυβέρνησης οι οποίες περιλαμβάνονται στους 
WGI περιγράφονται από σύνθετους δείκτες, βάσει περισσότερων 
από 30 μεμονωμένων πηγών δεδομένων, οι οποίες προκύπτουν 
από ποικιλόμορφα ινστιτούτα μελετών, δεξαμενές μελετών, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. 
Χρησιμοποιείται ένα στατιστικό μοντέλο για τη δημιουργία ενός 
σταθμισμένου μέσου όρου για τα δεδομένα από κάθε πηγή για 
κάθε χώρα. Οι σύνθετες μετρήσεις για τη διακυβέρνηση, τις οποίες 
παράγει το στατιστικό μοντέλο, έχουν μέσο όρο το μηδέν (τυπική 
απόκλιση = 1) και λειτουργούν από περίπου – 2,5 έως 2,5, με τις 
υψηλότερες τιμές να αντιστοιχούν σε καλύτερη διακυβέρνηση.

τις πέντε διαστάσεις των WGI οι οποίες εξετάζονται 
εδώ (δηλ. εκτός της πολιτικής σταθερότητας και της 
απουσίας βίας/τρομοκρατίας, οι οποίες δεν είναι 
τόσο σκόπιμο να εξεταστούν στο πλαίσιο της ΕΕ). 
Η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Κροατία, 
η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος, η Πολωνία 
και η Σλοβακία βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο 
της ΕΕ και στους πέντε δείκτες (εικόνα 7.2). Ο δεί-
κτης για τον έλεγχο της διαφθοράς είναι αυτός που 
διαφέρει περισσότερο μεταξύ των κρατών μελών. 
Ο εν λόγω δείκτης βασίζεται σε αντιλήψεις για τον 
βαθμό κατά τον οποίον η δημόσια εξουσία ασκείται 
για ιδιωτικό κέρδος, και περιλαμβάνει μορφές δια-
φθοράς τόσο μικρής όσο και μεγάλης κλίμακας, κα-
θώς επίσης και τα επίπεδα «άλωσης του κράτους» 
από τις ελίτ και τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Οι χώρες κατατάσσονται µε βάση τις τιµές του 2021. 
Πηγή: Τακτικό Ευρωβαρόµετρο (ΤΕ), µέσος όρος φάσεων άνοιξης καλοκαιριού και φθινοπώρου-χειµώνα ανά έτος: EB79 και EB80 
για το 2013· EB87 και EB88 για το 2017· EB91 και EB92 για το 2019· EB93 και EB94 για το 2021. 

Εικόνα 7.1 Εµπιστοσύνη στην εθνική (πάνω) και τοπική (κάτω) διακυβέρνηση, 2013–2021
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Το World Justice Project (WJP) παρέχει έναν δείκτη 
για το κράτος δικαίου7, γεγονός το οποίο συνιστά την 
πρώτη απόπειρα για συστηματική ποσοτικοποίηση 
και παρακολούθηση του κράτους δικαίου σε παγκό-
σμιο επίπεδο, σε βάθος χρόνου. Ο δείκτης αποτελεί 
σύνθετο δείκτη μέτρησης του βαθμού στον οποίον 
οι χώρες σέβονται το κράτος δικαίου στην πράξη. 

7 https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/
wjp-rule-law-index-2021.

2.2	Ο	δείκτης	του	κράτους	δικαίου	
του	World	Justice	Project

Το κράτος δικαίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
δημοκρατικής ταυτότητας της ΕΕ και ουσιώδες στοι-
χείο για τη λειτουργία της. Μολονότι η ΕΕ αναγνωρί-
ζεται ως έχουσα υψηλά πρότυπα κράτους δικαίου, η 
προώθηση και η διαφύλαξη αυτών των προτύπων 
απαιτεί διαρκή παρακολούθηση.

Εικόνα 7.2 Επιδόσεις ανά χώρα στις πέντε διαστάσεις του παγκόσµιου δείκτη διακυβέρνησης, 2020

Η κάθετη γραµµή δείχνει τον µέσο όρο της ΕΕ, σταθµισµένο µε τον πληθυσµό ανά κράτος µέλος, για κάθε διάσταση. 
Οι βαθµολογίες κυµαίνονται από – 2,5 (κακές επιδόσεις) έως 2,5 (καλές επιδόσεις). Ο µέσος όρος από όλες τις χώρες παγκοσµίως 
είναι 0 για κάθε διάσταση. Τα κράτη µέλη της ΕΕ σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις επιτυγχάνουν βαθµολογίες πάνω από τον παγκόσµιο 
µέσο όρο. Οι χώρες κατατάσσονται από την καλύτερη προς τη χειρότερη, ανάλογα µε τη µέση βαθµολογία τους στις πέντε διαστάσεις.
Πηγή: Worldwide Governance Indicators της Παγκόσµιας Τράπεζας.   
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Η έκδοση του δείκτη για το 2021 καλύπτει 139 χώ-
ρες και περιοχές δικαιοδοσίας και, για πρώτη φορά, 
ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ. Ο δείκτης προσμε-
τρά τον σεβασμό του κράτους δικαίου ανά χώρα, 
εξετάζοντας τα αποτελέσματα των πολιτικών, όπως 
το κατά πόσον οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε δικα-
στήρια και αν ελέγχεται αποτελεσματικά η εγκλημα-
τικότητα. Η δομή του δείκτη στηρίζεται σε εθνικές 
έρευνες νοικοκυριών και ειδικών, ώστε να προσμε-
τρηθεί ο τρόπος με τον οποίον βιώνεται και γίνεται 
αντιληπτό το κράτος δικαίου. Ο δείκτης περιλαμβά-
νει οκτώ συνιστώσες οι οποίες περιγράφουν την 
πολυσχιδή έννοια του κράτους δικαίου: 1. όρια των 
κυβερνητικών εξουσιών· 2. απουσία διαφθοράς· 
3. ανοιχτή διακυβέρνηση·4. θεμελιώδη δικαιώματα· 
5. τάξη και ασφάλεια· 6. επιβολή της νομοθεσίας· 
7. αστική δικαιοσύνη· και 8. ποινική δικαιοσύνη8. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2021, όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν βαθμολογία πάνω από το 
50 % της μέγιστης ιδεατής βαθμολογίας του 1, υπο-
δηλώνοντας ότι τα πρότυπα για το κράτος δικαίου 
είναι γενικά καλά σε σχέση με χώρες του υπόλοιπου 
κόσμου (εικόνα 7.3). Σύμφωνα με τα τελευταία αριθ-
μητικά δεδομένα, η ΕΕ είναι η πατρίδα τριών από τις 
τέσσερις χώρες με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον 
κόσμο, της Δανίας (στην 1η θέση), της Φινλανδίας 

8 Οι δείκτες οι οποίοι συγκαταλέγονται στον δείκτη του κράτους δι-
καίου κανονικοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου ελάχιστου–μέ-
γιστου, με βασική χρονιά το 2015. Η συνολική βαθμολογία υπολο-
γίζεται ως ο αστάθμιστος μέσος όρος των βαθμολογιών των οκτώ 
συνιστωσών. Όλες οι βαθμολογίες τοποθετούνται σε κλίμακα από 
0 (η χειρότερη) έως το 1 (η καλύτερη). 

(3η) και της Σουηδίας (4η), ενώ άλλα πέντε κρά-
τη μέλη συγκαταλέγονται μεταξύ των 10 πρώτων 
χωρών —η Γερμανία (5η), οι Κάτω Χώρες (6η), το 
Λουξεμβούργο (8η), η Αυστρία (9η) και η Ιρλανδία 
(10η). Τα πιο αδύναμα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφο-
ρά τον δείκτη είναι η Ελλάδα (κατατάσσεται στη θέση 
48 στις 139 παγκοσμίως), η Βουλγαρία (62) και η 
Ουγγαρία (69). Σύμφωνα με τον δείκτη, σχεδόν όλα 
τα κράτη μέλη για τα οποία διατίθεται χρονοσειρά 
έχουν ελαφρώς βελτιώσει το κράτος δικαίου τους 
από το 2015 και μετά9, με εξαίρεση την Αυστρία, τη 
Βουλγαρία, τη Γαλλία και (προπαντός) την Ουγγαρία 
και την Πολωνία, των οποίων η βαθμολογία σημεί-
ωσε πτώση κατά 8 % μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια. 

Η συνιστώσα τα «όρια των κυβερνητικών εξουσι-
ών» προσμετρά, για παράδειγμα, κατά πόσο οι κυ-
βερνητικές εξουσίες οριοθετούνται από τη νομοθε-
τική, τη δικαστική εξουσία ή ανεξάρτητους ελέγχους 
και κατά πόσο επιβάλλονται κυρώσεις στους κρα-
τικούς αξιωματούχους για τυχόν παραβάσεις. Η 
Ουγγαρία συγκεντρώνει 0,39 βαθμούς σε αυτή τη 
μέτρηση, τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ΕΕ για 
αυτή και οποιαδήποτε άλλη συνιστώσα (εικόνα 7.4). 
Η βαθμολογία της συνιστώσας «τάξη και ασφάλεια», 
ωστόσο, είναι σημαντικά υψηλότερη (0,90) και ευ-
θυγραμμίζεται με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Οι επιδόσεις της Κροατίας επίσης παρουσιάζουν 
μεγάλες διακυμάνσεις, από 0,49 στη συνιστώσα 

9 Διενεργούνται συγκρίσεις με το 2015 ως έτος αναφοράς, καθώς 
(σύμφωνα με μεθοδολογικές σημειώσεις για τον δείκτη του κρά-
τους δικαίου του WJP) πριν οι βαθμολογίες δεν είναι απόλυτα 
συγκρίσιμες. 

Οι χώρες κατατάσσονται ανάλογά µε τη βαθµολογία τους το 2021. CY, IE, LV, LT, MT, SK: δεν υπάρχουν δεδοµένα πριν από το 2021.
Πηγή: World Justice Project — ∆είκτης του κράτους δικαίου.

Εικόνα 7.3 Βαθµολογία του δείκτη του κράτους δικαίου (World Justice Project), 2015 και 2021
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«ποινική  δικαιοσύνη»(η οποία προσμετρά κατά πόσο 
το σύστημα ποινικών ερευνών λειτουργεί έγκαιρα, 
είναι αμερόληπτο και απαλλαγμένο από διαφθορά) 
έως 0,85 στη συνιστώσα «τάξη και ασφάλεια». Η 
Σλοβενία, η Μάλτα, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η 
Βουλγαρία επίσης κατέγραψαν κυμαινόμενες επιδό-
σεις σε όλες τις συνιστώσες, με διαφορές μεταξύ 
των υψηλότερων και των χαμηλότερων βαθμολογι-
ών κατά πάνω από 30 βαθμούς. Σε γενικές γραμμές, 
τα κράτη μέλη με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον 
γενικό δείκτη έχουν σχετικά παρόμοιες επιδόσεις 
στις διάφορες συνιστώσες, ενώ οι επιδόσεις τείνουν 
να παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις στα 
κράτη μέλη με σχετικά χαμηλές γενικές βαθμολογίες.

Έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι οι υψηλότε-
ρες βαθμολογίες για τα περισσότερα κράτη μέλη της 
ΕΕ αφορούν τη συνιστώσα «τάξη και ασφάλεια», η 
οποία προσμετρά το κατά πόσο ελέγχεται αποτελε-
σματικά η εγκληματικότητα, κατά πόσο οι πολίτες 
προστατεύονται από ένοπλες συρράξεις και την τρο-
μοκρατία και κατά πόσο δεν χρησιμοποιείται βία για 
την αντιμετώπιση προσωπικών δυσαρεσκειών. Αυτό 
υποδηλώνει ότι η ΕΕ είναι ένα σχετικά ασφαλές μέ-
ρος να ζει κανείς. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, από το 2020, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε τον ευρωπαϊκό 
μηχανισμό για το κράτος δικαίου, προκειμένου να 
τονώσει τη διοργανική συνεργασία και να ενθαρρύ-
νει όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ξεκινήσουν 
διάλογο επί του θέματος. Οι ετήσιες εκθέσεις για το 
κράτος δικαίου αποτελούν τη βάση για τη νέα αυτή 
διαδικασία, και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λει-

τουργούν ως εργαλεία πρόληψης. Βασίζονται σε εις 
βάθος ποσοτικές αξιολογήσεις ανά χώρα διαφόρων 
πτυχών του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ 
και, ως τέτοιες, προσφέρουν μια διαφορετική, συ-
μπληρωματική, ανάλυση σε σχέση με την ανάλυση 
του δείκτη για το κράτος δικαίου του WJP.

2.3	Ο	ευρωπαϊκός	δείκτης	
ποιότητας	διακυβέρνησης

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, μια νέα πνοή στις 
έρευνες ασχολήθηκε με την αξιολόγηση της ποιότη-
τας των θεσμών σε όλες τις χώρες, και, προσφάτως, 
και εντός τους, εστιάζοντας στη διαφθορά, την αμε-
ρόληπτη εφαρμογή του κράτους δικαίου και στην 
αποτελεσματικότητα της γραφειοκρατίας του δημο-
σίου. Ο ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας διακυβέρ-
νησης (EQI) έχει δημοσιευτεί τέσσερις φορές από 
το 2010 σε περιφερειακό επίπεδο10 και έχει ευρύ 
αντίκτυπο στην έρευνα για την οικονομική γεωγρα-
φία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στις 
περιφέρειες της ΕΕ. Βασισμένος σε μελέτη σε πε-
ριφερειακό επίπεδο μαζί με εθνικές εκτιμήσεις από 
τους Παγκόσμιους Δείκτες Διακυβέρνησης, ο EQI 
προσμετρά τρεις συγκρίσιμες πτυχές της ποιότητας 
της διακυβέρνησης στις περιφέρειες της ΕΕ. 

Οι ερωτήσεις της έρευνας του EQI βασίζονται σε εν-
νοιολογικό πλαίσιο στο οποίο η ποιότητα διακυβέρ-
νησης θεωρείται ως μια ευρεία έννοια πολλαπλών 
διαστάσεων, η οποία περιλαμβάνει την παροχή αμε-
ρόληπτης υπηρεσίας υψηλού επιπέδου και χαμηλά 

10 Charron et al. (2019 και 2021).

Εικόνα 7.4 Βαθµολογίες του 2021 ανά συνιστώσα του δείκτη του κράτους δικαίου

Οι χώρες κατατάσσονται ανάλογα µε τη συνολική βαθµολογία τους για το κράτος δικαίου.
Πηγή: World Justice Project — ∆είκτης του κράτους δικαίου. 

Βα
θµ

ολ
ογ

ία
 δ

εί
κτ

η 
απ

ό 
0 

(χ
αµ

ηλ
ά 

επ
ίπ

εδ
α 

σε
βα

σµ
ού

 τ
ου

 κ
ρά

το
υς

 
δι

κα
ίο

υ)
 έ

ω
ς 

1 
(υ

ψη
λά

 ε
πί

πε
δα

 σ
εβ

ασ
µο

ύ 
το

υ 
κρ

άτ
ου

ς 
δι

κα
ίο

υ)

Απουσία διαφθοράς

Αστική δικαιοσύνη

Όρια των κυβερνητικών εξουσιών

Ποινική δικαιοσύνη

Θεµελιώδη δικαιώµατα

Ανοιχτή διακυβέρνηση

Τάξη και ασφάλεια

Επιβολή της νοµοθεσίας

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

DK FI SE DE NL LU AT IE EE BE LT ES CZ FR LV PT CY SI MT SK IT PL RO HR EL BG HU



Όγδοη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

220

< – 1,2

– 1,2 – – 0,9

– 0,9 – – 0,5

– 0,5–0

0–0,3

0,3–0,7

0,7–1,1

> 1,1

© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια

0 500 km

Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε αποτελέσµατα z· ο µέσος όρος της ΕΕ ισούται συνεπώς µε 0.
Θετικές (αρνητικές) τιµές αντιπροσωπεύουν υψηλότερη (χαµηλότερη) ποιότητα διακυβέρνησης 
ως προς τον µέσο όρο της ΕΕ.
Όλα τα κράτη µέλη σε επίπεδο NUTS 2.
Πηγή: The Quality of Government Institute, Πανεπιστήµιο του Γκέτεµποργκ.
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Χάρτης 7.1 Ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας διακυβέρνησης, 2021
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Πηγή: Γ∆ REGIO βάσει δεδοµένων του Ινστιτούτου Quality of Government 
Institute, Πανεπιστήµιο του Γκέτεµποργκ. 

Χάρτης 7.3 Μεταβολή στον ευρωπαϊκό δείκτη ποιότητας διακυβέρνησης, 2017–2021
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Πηγή: The quality of Government Institute, Πανεπιστήµιο του Γκέτεµποργκ.

Χάρτης 7.2 Μεταβολή του ευρωπαϊκού δείκτη ποιότητας διακυβέρνησης, 2010–2017

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Όγδοη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

222

επίπεδα διαφθοράς. Οι ερωτήσεις αποσκοπούν στην 
καταγραφή των αντιλήψεων των πολιτών για τη δι-
αφθορά και των εμπειριών τους από την ίδια, και 
τον βαθμό μέχρι τον οποίο βαθμολογούν τις δημό-
σιες υπηρεσίες ως αμερόληπτες και καλής ποιότη-
τας στην περιοχή όπου διαμένουν. Έμφαση δίνεται 
στους τομείς πολιτικής που τυγχάνουν συχνότερα 
διαχείρισης σε υποεθνικό επίπεδο, όπως είναι η εκ-
παίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η επιβολή 
του νόμου. Οι ερωτήσεις επικεντρώνονται σε τρεις 
βασικούς τομείς του EQI («διαφθορά», «ποιότητα» 
και «αμεροληψία»), σε σχέση με τις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες. Ο EQI είναι η πρώτη μέτρηση η οποία 
επιτρέπει τη σύγκριση της διακυβέρνησης των πε-
ριφερειών της ΕΕ εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών11. 

Η εικόνα του 2021 ήταν μάλλον παρόμοια με τις 
προηγούμενες εκδόσεις του EQI, με τη βορειοδυ-
τική περιοχή να έχει καλύτερες επιδόσεις από ό,τι 
το νότιο και ανατολικό τμήμα της ΕΕ (χάρτης 7.1). 
Υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές σε 
ορισμένα κράτη μέλη —στην Ιταλία, την Ισπανία, το 
Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Πολωνία, τη Γαλλία (περι-
λαμβανομένων των υπερπόντιων εδαφών της) και 
τη Σλοβενία, κυρίως —όμως πολύ λίγες σε άλλα, ει-
δικά στα σκανδιναβικά κράτη μέλη.

Κατά την περίοδο 2010–2017 (χάρτης 7.2), συντε-
λέστηκαν πολύ σημαντικές βελτιώσεις όσον αφο-
ρά την ποιότητα διακυβέρνησης στα κράτη μέλη 
της Βαλτικής, στο μεγαλύτερο μέρος της Πολωνίας 
και της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Κροατίας 
και ορισμένων περιφερειών της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας. Αντίθετα, σημειώθηκε επιδείνωση από 
το 2010 έως το 2017 στην Αυστρία, την Ουγγαρία, 

11 Οι βαθμολογίες του EQI υπολογίζονται ως απλοί, ισότιμα σταθ-
μισμένοι μέσοι όροι κανονικοποιημένων βαθμολογιών έρευνας. 
Η κανονικοποίηση που χρησιμοποιείται είναι αποτέλεσμα z, το 
οποίο συνιστά τη μέτρηση του λόγου της περιφερειακής βαθμολο-
γίας ως προς τον μέσο όρο της ΕΕ, σε όρους τυπικών αποκλίσεων 
από τον μέσο όρο. Αν το αποτέλεσμα z είναι 1, δείχνει ότι η βαθμο-
λογία με μονάδα των δεδομένων είναι μία τυπική απόκλιση πάνω 
από τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι θετικές τιμές δείχνουν υψηλότερο 
αποτέλεσμα από τη μέση βαθμολογία της ΕΕ· οι αρνητικές τιμές 
είναι χαμηλότερες από τη μέση βαθμολογία της ΕΕ. 

τη νότια Ελλάδα, την Κύπρο, το νότιο μέρος της 
Ισπανίας και ορισμένες περιφέρειες της Πορτογαλίας 
και της Ιταλίας. Από το 2017 έως το 2021, ωστό-
σο, ο δείκτης σταθεροποιήθηκε στα κράτη μέρη της 
Βαλτικής (χάρτης 7.3)12 και επιδεινώθηκε στις πε-
ρισσότερες πολωνικές περιφέρειες, ειδικότερα στα 
ανατολικά της χώρας. Το ίδιο ισχύει για το ανατολικό 
μέρος της Ρουμανίας, όπου η περιφέρεια πρωτεύ-
ουσας Bucureşti – Ilfov κατέγραψε τη χαμηλότερη 
βαθμολογία στην ΕΕ, το 2021. Από την άλλη, ση-
μειώθηκε και κάποια βελτίωση στον δείκτη κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου στη νότια Ισπανία, τη 
νότια Γερμανία, τη νότια Ελλάδα και τα νότια και κε-
ντρικά τμήματα της Ιταλίας. 

Κατά μέσο όρο, οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέ-
ρειες κατέγραψαν βαθμολογίες σημαντικά κάτω του 
μέσου όρου της ΕΕ όλα τα έτη του EQI. Ο μέσος EQI 
είναι υψηλότερος για τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, αλλά με 
μεγαλύτερη διακύμανση (πίνακας 7.1). 

3.	Διαφθορά

Η διαφθορά βάζει τροχοπέδη στην ικανότητα της 
κυβέρνησης να ενισχύει την οικονομική μεγέθυνση 
και να βελτιώνει την ευημερία των ανθρώπων13. 
Κανένα κράτος μέλος δεν είναι απαλλαγμένο από 
τη διαφθορά, αλλά ο βαθμός ποικίλει σε πολύ με-
γάλο βαθμό σε όλη την ΕΕ. Επιπλέον, σε ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ η αντίληψη των ανθρώπων για 
τη διαφθορά της εθνικής κυβέρνησής τους ποικίλει 
σε αρκετά μεγάλο βαθμό εντός της χώρας, όπως 
στην Ουγγαρία, την Ιταλία και την Πορτογαλία 
(χάρτης 7.4). 

Το 2019, το 28 % των ατόμων που ερωτήθη-
καν στην ΕΕ, στο πλαίσιο έρευνας, ανέφεραν ότι 
κατά κάποιον τρόπο πλήττονταν οι ίδιοι προσωπι-
κά από τη διαφθορά στις καθημερινές ζωές τους 

12 Λόγω μεταβολών στην ταξινόμηση NUTS 2 στην Ιρλανδία και τη 
Λιθουανία, οι περιφερειακές τιμές για αυτά τα κράτη μέλη για το 
2021 συγκρίνονται με εθνικές τιμές προηγούμενων εκδόσεων. 

13 Βλ. για παράδειγμα Pak Hung Mo (2001).

Πίνακας	7.1	Μέσες	βαθμολογίες	του	EQI	ανά	κατηγορία	περιφέρειας,	όλα	τα	έτη	(μέσος	όρος	της	ΕΕ	=	0)

Κατηγορία	περιφέρειας 2010 2013 2017 2021

Λιγότερο 
ανεπτυγμένα

– 0,90 – 0,84 – 0,83 – 0,88

Μετάβασης 0,42 0,30 0,27 0,36
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες

0,58 0,62 0,64 0,62

Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔ REGIO βάσει δεδομένων του Ινστιτούτου Quality of Government Institute, Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ. 
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Τα ποσοστά βασίζονται σε όλους τους απαντήσαντες εκτός όσων δήλωσαν «δεν ξέρω» 
και όσων αρνήθηκαν να απαντήσουν.
Ερώτηση: Είναι ευρέως διαδεδοµένη η διαφθορά σε όλο τον δηµόσιο τοµέα στη χώρα σας;
NUTS 2 για όλες τις χώρες εκτός από τις AT, BE, FR, DE, EL, IT, NL, PL, ES, SE, οι οποίες 
βρίσκονται σε επίπεδο NUTS 1.
Πηγή: Gallup, περιφερειακή έρευνα της ΕΕ ad hoc, 2020.

Χάρτης 7.4 Αντίληψη για τη διαφθορά σε εθνική κυβέρνηση, 2019
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( εικόνα 7.5, πάνω), το ποσοστό είναι οριακά υψη-
λότερο από ό,τι το 2013. Σε επτά κράτη μέλη 
(Ρουμανία, Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, 
Κροατία και Μάλτα), πάνω από το ήμισυ των απα-
ντησάντων ανέφεραν ότι πλήττονται οι ίδιοι, με τις 
μεγαλύτερες αυξήσεις από το 2013 και μετά (κατά 
περίπου 30 % ή περισσότερο) να καταγράφονται 
στην Πορτογαλία και τη Μάλτα. Αντίθετα, στα σκαν-
διναβικά κράτη μέλη, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο 
και τις Κάτω Χώρες, κάτω από το 10 % των απα-
ντησάντων ανέφεραν ότι πλήττονται προσωπικά οι 
ίδιοι από τη διαφθορά το 2019, ως επί το πλείστον 
το ίδιο με το 2013. 

Το σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης εί-
ναι αυτό που αναφέρεται συχνότερα από εκείνους 
οι οποίοι δήλωσαν ότι πλήττονται από τη διαφθορά 
το 201914. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, περίπου 6 % 
των απαντησάντων οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με 
έναν λειτουργό του τομέα της δημόσιας υγειονο-
μικής περίθαλψης ή με νοσοκομείο τους 12 τελευ-
ταίους μήνες ανέφεραν ότι έπρεπε να προσφέρουν 
επιπλέον πληρωμή, δώρο ή δωρεά, ενώ το ποσο-
στό μεταβλήθηκε πολύ λίγο από το 2013 και μετά 
( εικόνα 7.5, κάτω). Οι διαφορές μεταξύ των κρατών 

14 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020δ). Η ακριβής ερώτηση η οποία τέθηκε 
είναι: «Πέρα από τις επίσημες αμοιβές, χρειάστηκε να καταβάλετε 
επιπλέον πληρωμή ή να δώσετε δώρο μεγάλης αξίας σε νοσηλευ-
τικό ή ιατρικό προσωπικό ή να κάνετε δωρεά στο νοσοκομείο;»

Εικόνα 7.5 Προσωπική εµπειρία διαφθοράς στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων (κορυφή) 
και στην υγειονοµική περίθαλψη (κάτω), 2013–2019

Μεταβολή από το 2013. Οι χώρες κατατάσσονται µε βάση τις τιµές του 2019. 
Πηγή: Ειδικό Ευρωβαρόµετρο για τη διαφθορά: EB396 2013· EB470 2017· EB502 2019. 
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μελών, ωστόσο, ήταν σημαντικές. Στη Ρουμανία, το 
ποσοστό ήταν 20 % το 2019, το μεγαλύτερο στην 
ΕΕ, μολονότι αυτό είχε μειωθεί κατά το ένα τρίτο 
από το 2013 και μετά. Το ποσοστό σημείωσε επίσης 
αισθητή πτώση κατά την ίδια περίοδο στη Λιθουανία, 
από 21 % σε 10 %. Αντίθετα, στην Αυστρία και το 
Λουξεμβούργο υπήρξε απότομη αύξηση του ποσο-
στού εκείνων που δηλώνουν ότι χρειάστηκε να κα-
ταβάλουν πληρωμή, από 3 % σε 17 % στην Αυστρία 
και από 1 % σε 9 % στο Λουξεμβούργο. 

Σύμφωνα με δεδομένα του 2021, κατά μέσο όρο 
στην ΕΕ το 43 % των ατόμων πιστεύουν ότι η εθνική 
κυβέρνησή τους τα καταφέρνει καλά στην καταπολέ-
μηση της διαφθοράς, σε σύγκριση με ένα ελαφρώς 
υψηλότερο ποσοστό (49 %) που πιστεύει ότι η κυβέρ-
νησή του έχει κακές επιδόσεις (Παγκόσμιο Βαρόμετρο 

Διαφθοράς για την ΕΕ της Διεθνούς Διαφάνειας, 
του 202115). Κάτω από το 30 % των ερωτηθέντων 
ήταν ικανοποιημένοι από τη δράση της κυβέρνησής 
τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην 
Κύπρο, την Τσεχία, την Κροατία, τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία, ενώ η πλειονότητα των ερωτηθέντων 
ήταν ικανοποιημένοι στα σκανδιναβικά κράτη μέλη, το 
Λουξεμβούργο, την Αυστρία, τη Μάλτα, την Ιρλανδία, 
τη Σλοβακία και τις Κάτω Χώρες (εικόνα 7.6).

Η συμμετοχή των πολιτών μπορεί να αποδειχθεί 
πολύ σημαντική για να αλλάξει η κατάσταση στον 
αγώνα κατά της διαφθοράς. Η ενίσχυση του ρόλου 
του ευρέος κοινού μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση 
της θεσμικής λογοδοσίας και διαφάνειας, και, ως εκ 
τούτου, στη διακυβέρνηση στο σύνολό της. Για πα-
ράδειγμα, η πρόβλεψη της δυνατότητας για το κοινό 
να υποβάλλει σχόλια για τις υπηρεσίες που έχει λά-
βει και να τα δημοσιοποιεί μπορεί να αποδειχτεί ένα 
ισχυρό κίνητρο για τους θεσμούς να παρέχουν απο-
τελεσματικές και αμερόληπτες υπηρεσίες. Η πλειο-
νότητα των ατόμων (62 %) το 2020 πίστευε ότι ο 
ρόλος του ήταν σημαντικός για να αλλάξει η κατά-
σταση στον αγώνα κατά της διαφθοράς (χάρτης 7.5). 
Το ποσοστό ήταν ιδιαιτέρως μεγάλο στα κράτη μέλη 
με υψηλά επίπεδα αντίληψης διαφθοράς μεταξύ 
του πληθυσμού —συγκεκριμένα στη Ρουμανία, την 
Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, όπου το 
75 % των απαντησάντων στην έρευνα συμφώνησαν 
ότι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιον ρόλο 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς. 

4.	Δημόσιες	συμβάσεις:	υψηλά	
πρότυπα	για	τη	διαφύλαξη	
του	δημοσίου	συμφέροντος

Οι δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες ανέρχονται στο 
14 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ16, αποτελούν μια από τις 
πιο επιρρεπείς στη διαφθορά δραστηριότητες των 
κρατών17. Ο όγκος των συναλλαγών, τα οικονομικά 
συμφέροντα τα οποία διακυβεύονται, η περιπλοκό-
τητα της διαδικασίας, η στενή αλληλεπίδραση μεταξύ 
δημόσιων λειτουργών και επιχειρήσεων και το πλή-
θος των ενδιαφερομένων το οποίο εμπλέκεται στη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων αυξάνουν  σημαντικά 

15 https://www.transparency.org/en

16 Ιστοσελίδα του πίνακα επιδόσεων της ενιαίας αγοράς, περίοδος 
υποβολής εκθέσεων 2019:  
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/
public-procurement_en.

17 ΟΟΣΑ (2016).
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Εικόνα 7.6	Άτομα	που	θεωρούν	ότι	η	εθνική	
κυβέρνησή	τους	χειρίζεται	πολύ	ή	αρκετά	
καλά	το	θέμα	της	καταπολέμησης	της	
διαφθοράς,	2021

Πηγή: Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας.
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Πηγή: Παγκόσµιο Βαρόµετρο ∆ιαφθοράς της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, του 2020.
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τον κίνδυνο διαφθοράς και τα πιθανά κίνητρα για 
συμμετοχή σε πρακτικές διαφθοράς. 

Η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει μια ελάχιστη δέ-
σμη εναρμονισμένων κανόνων σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων, σχεδιασμένων για να διασφαλίζουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις 
και για να προλαμβάνουν τη διαφθορά. Στον πίνα-
κα επιδόσεων της ενιαίας αγοράς περιλαμβάνονται 
12 δείκτες για την παρακολούθηση των επιδόσεων 
των κρατών μελών κάθε χρόνο όσον αφορά αυτό 

το θέμα. Το ποσοστό των συμβάσεων με έναν μόνο 
προσφέροντα, δηλαδή των συμβάσεων οι οποίες 
ανατίθενται στη βάση μίας και μόνης πρότασης προ-
σφέροντα, είναι σημαντική ένδειξη για τα πρότυπα 
των δημοσιών συμβάσεων, δεδομένου ότι τέτοιες 
συμβάσεις δείχνουν την απουσία ανταγωνισμού 
στις δημόσιες προμήθειες. Η ύπαρξη περισσότερων 
προσφερόντων είναι συνήθως καλύτερη, αφού 
αυτό σημαίνει ότι οι αγοραστές οι οποίοι είναι δημό-
σιοι φορείς έχουν περισσότερες επιλογές, και μπο-
ρούν να βρουν καλύτερη σχέση  ποιότητας– τιμής. 
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Εικόνα 7.7	Δημόσιες	συμβάσεις	οι	οποίες	έχουν	ανατεθεί	και	υπήρχε	μόνο	ένας	μοναδικός	
προσφέροντας*,	2016	και	2019

* Εκτός συμφωνιών πλαισίου, οι οποίες ακολουθούν διαφορετικά μοντέλα υποβολής εκθέσεων.
Τα κράτη μέλη κατατάσσονται με βάση το ποσοστό του 2019. Οι τιμές της ΕΕ υπολογίζονται ως μέσοι όροι των εθνικών τιμών, 
σταθμισμένοι με βάση τον πληθυσμό. SI: δεν υπάρχουν δεδομένα για το 2019. 
Πηγή: Πίνακας επιδόσεων της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

EL IE SE BE MT AT FI FR LU PT DE DK LT ES HU NL PL SK IT HR LV CZ EE RO SI CY BG EU-
27

%
 τ

ου
 σ

υν
όλ

ου

2016 2019

Εικόνα 7.8	Δημόσιες	συμβάσεις	οι	οποίες	έχουν	ανατεθεί	χωρίς	διαγωνισμό,	2016	και	2019

Τα κράτη μέλη κατατάσσονται με βάση το ποσοστό του 2019. Οι τιμές της ΕΕ υπολογίζονται ως μέσοι όροι των εθνικών 
τιμών, σταθμισμένοι με βάση τον πληθυσμό. 
Πηγή: Πίνακας επιδόσεων της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.
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Πηγή: Γ∆ REGIO δυνάµει της βάσης της ΕΕ Tenders Electronic Daily· 
Fazekas & Kocsis (2017).
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Το 2019, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη είδαν να αυξά-
νεται το ποσοστό τους συμβάσεων με μοναδικό προ-
σφέροντα σε σύγκριση με την προηγούμενη τριετία, 
ιδίως στην Ελλάδα (+ 25 %), την Πορτογαλία και την 
Τσεχία (+ 18 %) (εικόνα 7.7). Οι μόνες εξαιρέσεις 
ήταν η Κροατία, όπου το ποσοστό συμβάσεων με 
μοναδικό προσφέροντα υποδιπλασιάστηκε και με το 
παραπάνω από το 2016 έως το 2019, η Σουηδία 
(– 5 %) και η Κύπρος (με οριακή αύξηση 1 %). 

Το ποσοστό συμβάσεων οι οποίες συνήφθηκαν 
χωρίς καθόλου πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
συνιστά ακόμη πιο ισχυρή ένδειξη. Η πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων προτού ξεκινήσουν οι δι-
απραγματεύσεις των συμβάσεων συνιστά καλή 
πρακτική, καθώς καθιστά τη διαδικασία επιλογής 
προσφέροντα πιο διαφανή και αυξάνει τον ανταγω-
νισμό, σε γενικές γραμμές, οδηγώντας σε καλύτερη 
σχέση ποιότητας–τιμής. Από το 2016 έως το 2019, 
το ποσοστό τέτοιων συμβάσεων σημείωσε πτώση 
στα περισσότερα κράτη μέλη (εικόνα 7.8), και πάνω 
από 10 % στην Τσεχία και την Κύπρο (παρότι εξα-
κολουθούσε να βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων 
στη ΕΕ). Η Βουλγαρία ήταν η κύρια εξαίρεση, με το 
ποσοστό των συμβάσεων χωρίς διαγωνισμό να αυ-
ξάνεται από 15 % στο 29 %, μολονότι υπήρχε επί-
σης ευμεγέθης αύξηση στη Σλοβενία. 

Η βάση δεδομένων του ινστιτούτου Government 
Transparency Institute μάς δίνει μια εικόνα των 
δημόσιων προκλήσεων υποβολής προσφορών οι 
οποίες δημοσιεύονται στη εφημερίδα της βάσης 
Tenders Electronic Daily (TED) σε περιφερειακό 
επίπεδο18. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει μόνο 
τις δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών οι 
οποίες συμμορφώνονται με ορισμένα κριτήρια, για 
παράδειγμα, τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών 
οι οποίες δημοσιεύονται από περιφερειακές αρχές ή 
περιφερειακά γραφεία19. Οι συμβάσεις με μοναδικό 
προσφέροντα, οι οποίες συνήθως παρέχουν χειρό-
τερη σχέση ποιότητας–τιμής, συνηθίζονται κυρίως 
στο βορειοδυτικό τμήμα της Πολωνίας και σε ορι-
σμένες περιφέρειες της Βουλγαρίας καθώς επίσης 
και στη Σλοβενία (χάρτης 7.6). Το ποσοστό των συμ-
βάσεων με μοναδικό προσφέροντα αυξήθηκε στην 
πλειονότητα των περιφερειών της ΕΕ μεταξύ των 

18 Fazekas και Czibik (2021).

19 Οι τάσεις σε περιφερειακό επίπεδο δεν συμβαδίζουν πάντα με τις 
τάσεις που παρατηρούνται στον πίνακα επιδόσεων της ενιαίας 
αγοράς, μιας και το ποσοστό περιφερειακών συμβάσεων σε σχέση 
με τον συνολικό αριθμό συμβάσεων (περιφερειακών, εθνικών και 
 ευρωπαϊκών) διαφέρει πολύ μεταξύ των κρατών μελών, από 4 % 
στη Μάλτα έως 78 % στη Σουηδία (μέσος όρος για την περίοδο 
2018–2020). 

περιόδων 2011–2013 και 2018–2020, αλλά ση-
μείωσε πτώση στη Λιθουανία, το μεγαλύτερο μέρος 
της Ρουμανίας, μέρος της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, 
της Σλοβακίας και σε μερικές άλλες περιφέρειες 
στην ΕΕ (χάρτης 7.8).

Το ποσοστό των συμβάσεων οι οποίες συνάπτονται 
με περιφερειακές και τοπικές αρχές και ανατίθε-
νται χωρίς πρόσκληση υποβολής προσφορών ήταν 
σχετικά υψηλό κατά την περίοδο 2018–2020, σε 
κεντρικά και νότια μέρη της ΕΕ, και στη Ρουμανία. 
Στην νοτιοδυτική περιφέρεια της Ρουμανίας Sud-
Vest Oltenia και στη Severozápad της Τσεχίας, και 
στην Picardie της Γαλλίας, το εν λόγω ποσοστό ήταν 
πάνω από 40 % (χάρτης 7.7). Μεταξύ των περιό-
δων 2011–2013 και 2018–2020, το ποσοστό πε-
ριορίστηκε στις περισσότερες περιφέρειες, μολονότι 
αυξήθηκε στην κεντρική Ρουμανία, τη Severozápad 
(Τσεχία) και σε δύο γερμανικές περιφέρειες, τις 
Bremen και Chemnitz (χάρτης 7.9). 

5.	Ένα	αποτελεσματικό	και	ευέλικτο	
επιχειρηματικό	περιβάλλον	
συνιστά	βασικό	πλεονέκτημα

Μια από τις αρνητικές συνέπειες των αναποτελε-
σματικών θεσμών είναι ένα νομοθετικό περιβάλλον 
το οποίο επιβαρύνει τις εγχώριες εταιρείες και επι-
δρά αρνητικά στην επιχειρηματικότητα. Οι θεσμοί 
κακής ποιότητας δρουν ανασταλτικά στη δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων και μπορεί να ωθήσουν τους 
επιχειρηματίες στην αναζήτηση ευκαιριών στο εξω-
τερικό ή να τους κάνουν να τα παρατήσουν τελείως. 

Ο δείκτης διευκόλυνσης του επιχειρείν, ο οποίος 
δημοσιεύονταν έως το 2020 από την Παγκόσμια 
Τράπεζα, αξιολογεί τομείς κανονιστικών ρυθμίσεων 
για τις επιχειρήσεις της μεγαλύτερης πόλης, από επι-
χειρηματική άποψη, 190 χωρών σε όλον τον κόσμο. 
Συμβάλλει στην παρακολούθηση και τη σύγκριση 
της ποιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και, επιπρόσθετα, αξιολογεί ένα υποσύνολο τομέ-
ων κανονιστικών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις σε 
επιλεγμένες χώρες, περιλαμβανομένων 14 κρατών 
μελών της ΕΕ20. Η συνολική βαθμολογία ως προς τη 
διευκόλυνση του επιχειρείν είναι ο μέσος όρος των 
δεικτών για τους διάφορους τομείς, όπου έκαστος 
δείκτης καταδεικνύει την απόσταση κάθε  χώρας 

20 Οι 14 χώρες οι οποίες εξετάστηκαν από το 2015 είναι η Αυστρία, 
η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι Κάτω 
Χώρες, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η 
Ρουμανία, η Σλοβακία και η Τσεχία.
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231Σε μια πιο ενδελεχή εξέταση βλέπουμε ότι τα κρά-
τη μέλη της ΕΕ διαφέρουν σημαντικά ανά τους δι-
άφορους τομείς κανονιστικών ρυθμίσεων για τις 
επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, το 2020, ένας επιχει-
ρηματίας στην Πολωνία για να συμμορφωθεί με τις 
κυβερνητικές απαιτήσεις για την έναρξη επιχείρησης, 
έπρεπε να καταβάλει αμοιβές οι οποίες ισοδυναμού-
σαν με το 12 % του μέσου εθνικού κατά κεφαλήν 
εισοδήματος και να ολοκληρώσει πέντε διοικητικές 
διαδικασίες, οι οποίες διήρκεσαν 37 ημέρες συνο-
λικά. Αντίθετα, ένας επιχειρηματίας στην Εσθονία 
κατέβαλε το 1 % του εθνικού κατά κεφαλήν εισοδή-
ματος και χρειάστηκε να αφιερώσει μόλις 3,5 εργά-
σιμες ημέρες για να ολοκληρώσει τρεις διαδικασίες. 

Οι υποεθνικές εκθέσεις «επιχειρείν» αξιολογούν ένα 
υποσύνολο εθνικών δεικτών οι οποίοι, κατά πάσα 
πιθανότητα, διαφέρουν εντός μιας χώρας. Αυτές οι 
εκθέσεις αποκαλύπτουν ουσιαστικές διαφορές με-
ταξύ των πόλεων, παρότι λειτουργούν στο ίδιο εθνι-
κό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι πιο πρόσφα-
τες εθνικές έρευνες διεξήχθησαν σε τρεις φάσεις: 
Κροατία, Τσεχία, Πορτογαλία και Σλοβακία το 2018· 
Ελλάδα, Ιρλανδία και Ιταλία το 2020· και Αυστρία, 
Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες το 2021. Δύο δείκτες  

από τη χώρα με τις καλύτερες επιδόσεις, στον σχε-
τικό τομέα21. 

Τα τελευταία χρόνια, μεταρρυθμίσεις πολιτικών 
κατέστησαν την ΕΕ πιο φιλική απέναντι στις επιχει-
ρήσεις. Από το 2016, τα περισσότερα κράτη μέλη 
βελτίωσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον τους (ει-
κόνα 7.9). Τα σκανδιναβικά κράτη μέλη (η Δανία κα-
τατάσσεται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως) και τα 
κράτη της Βαλτικής μαζί με την Ιρλανδία, τη Γερμανία 
και την Αυστρία, αξιολογήθηκαν ως προσφέροντα 
τα πιο φιλικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα στην ΕΕ, 
το 2020. Η Μάλτα, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο22 και 
η Βουλγαρία κατέγραψαν τις χαμηλότερες βαθμο-
λογίες, παρότι σε όλες τους, εκτός της Βουλγαρίας, 
η βαθμολογία βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της τε-
λευταίας τετραετίας.

21 Για κάθε τομέα και για κάθε χώρα/πόλη, ο υπολογισμός της βαθμολο-
γίας για τη διευκόλυνση του επιχειρείν περιλαμβάνει δύο στάδια. Κατά 
το πρώτο στάδιο, κάθε μεμονωμένος δείκτης (y) κανονικοποιείται με 
τη χρήση ενός γραμμικού μετασχηματισμού (χειρότερο — y)/(χειρό-
τερο — καλύτερο), όπου η υψηλότερη βαθμολογία αντιπροσωπεύει 
τις ιστορικά καλύτερες κανονιστικές επιδόσεις του δείκτη. Στο δεύτε-
ρο στάδιο, οι βαθμολογίες των μεμονωμένων δεικτών ενοποιούνται 
μέσω απλής ισοστάθμισης, καταλήγοντας σε μία μέση βαθμολογία. 

22 Η χαμηλή βαθμολογία του Λουξεμβούργου οφείλεται στην πολύ 
χαμηλή βαθμολογία του σε σχέση με τον δείκτη λήψης πίστωσης 
(15/100) και στις μέτριες βαθμολογίες για την εκδίκαση υποθέσε-
ων αφερεγγυότητας (46/100) και την προστασία των μειοψηφικών 
επενδυτών (54/100). 

Για ορισµένες χώρες, το 2016 ενδέχεται να κρύβει την τιµή για το 2020.
Χώρες που κατατάσσονται µε βάση τη βαθµολογία τους το 2020. Όπου αναφέρεται µόνο µία βαθµολογία, δεν υπήρχε µεταβολή µεταξύ 
των δύο χρόνων. 
Πηγή: Εκθέσεις για το επιχειρείν της Παγκόσµιας Τράπεζας, 2016 και 2020. 

Βαθµολογία δείκτη (καλύτερη=100)

Εικόνα 7.9 Βαθµολογία για τη διευκόλυνση του επιχειρείν (καλύτερη=100), 2016 και 2020 

2016 2020

MT
EL
LU
BG
IT

RO
CY
HU
HR
BE
SK
NL
CZ
PL
PT
SI
FR
ES
AT
IE

DE
FI

LV
EE
LT
SE
DK

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86
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Αριθµός ηµερών ∆ιαδικασίες (αριθµός) Κόστος (% αξίας κτίσµατος)

Οι κάθετες µπλε γραµµές δείχνουν τον µέσο όρο της ΕΕ για το 2020 µε βάση τα εθνικά δεδοµένα, υπολογισµένο ως µέσες τιµές του 2020 ανά χώρα, οι οποίες αναφέρονται στην πρωτεύουσα, σταθµισµένες βάσει 
του πληθυσµού. 
Πηγή: Υπολογισµοί της Γ∆ REGIO µε βάση τις υποεθνικές εκθέσεις για το επιχειρείν της Παγκόσµιας Τράπεζας, τα έτη: 2021 (AT, BE και NL)· 2020 (EL, IE και IT) και 2018 (HR, CZ, PT και SK). 

Εικόνα 7.10 Υποεθνικές διαφορές στην έναρξη µιας εταιρείας 2018/2021
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Οι κάθετες µπλε γραµµές δείχνουν τον µέσο όρο της ΕΕ, υπολογισµένο ως µέσες τιµές του 2020 ανά χώρα, οι οποίες αναφέρονται στην πρωτεύουσα, σταθµισµένες βάσει του πληθυσµού. 
Πηγή: Υπολογισµοί της Γ∆ REGIO µε βάση τις υποεθνικές εκθέσεις για το επιχειρείν της Παγκόσµιας Τράπεζας, τα έτη: 2021 (AT, BE και NL)· 2020 (EL, IE και IT) και 2018 (HR, CZ, PT και SK).

Εικόνα 7.11 Υποεθνικές διαφορές στη διεκπεραίωση οικοδοµικών αδειών, 2018/2021

Αριθµός ηµερών ∆ιαδικασίες (αριθµός) Κόστος (% αξίας κτίσµατος)
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—έναρξη μιας επιχείρησης και διεκπεραίωση οικο-
δομικών αδειών— εξετάζονται παρακάτω23. 

Μεταξύ των 10 κρατών μελών, η έναρξη εταιρεί-
ας είναι ευκολότερη και ταχύτερη στην Ελλάδα, με 
τις απαιτήσεις να είναι σε μεγάλο βαθμό ίδιες σε 
όλες τις εξετασθείσες πόλεις. Η διαδικασία διαρκεί 
περισσότερο στην Αυστρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία 
και το Ζάγκρεμπ (εικόνα 7.10), και είναι επίσης πιο 
δαπανηρή από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το Ζάγκρεμπ 
είναι η μόνη πόλη, από αυτές οι οποίες εξετάστηκαν 
στην Κροατία, όπου το ηλεκτρονικό σύστημα εγγρα-
φής σε μητρώο επιχειρήσεων, το οποίο προσφέρει 
μοναδικό σημείο πρόσβασης για νεοφυείς εταιρείες, 
δεν αξιοποιείται σε όλες τις δυνατότητές του24. Όλες 
οι πόλεις οι οποίες εξετάστηκαν στην Αυστρία, την 
Τσεχία και τη Σλοβακία είχαν κακές επιδόσεις όσον 
αφορά τόσο τη διάρκεια όσο και τον αριθμό των 
διοικητικών διαδικασιών, όμως η διαδικασία είναι 
σχετικά οικονομική, καθώς κοστίζει γύρω στο 1 % 
του εθνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Τσεχία 
και τη Σλοβακία και 4,5 % στην Αυστρία. Στις Κάτω 
Χώρες, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, η διάρκεια, 
ο αριθμός διαδικασιών και το κόστος είναι κάτω από 
τον μέσο όρο της ΕΕ. Η διαδικασία είναι επίσης σχε-
τικά γρήγορη σε ιταλικές πόλεις, με τη Ρώμη να είναι 
η πόλη στην οποία η διαδικασία διαρκεί περισσότε-
ρο, 11 ημέρες, εντούτοις, η εν λόγω διάρκεια εξα-
κολουθεί να είναι ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο 
της ΕΕ. Μολονότι ο αριθμός διαδικασιών σε ιταλικές 
πόλεις είναι παρεμφερής με τον μέσο όρο της ΕΕ, 
το κόστος είναι υψηλότερο από οπουδήποτε αλλού, 
στο 14 % του εθνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, 
σχεδόν τριπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Η ύπαρξη αποτελεσματικών κανονιστικών ρυθμί-
σεων για τον κατασκευαστικό κλάδο έχει σημασία 
για τη δημόσια ασφάλεια, όμως, επίσης, και για την 
υγεία του κατασκευαστικού κλάδου και για την οι-
κονομία συνολικά. Το 2019, ο κλάδος αντιπροσώ-
πευε το 5,5 %της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 
και το περίπου 6,5 % της απασχόλησης. Ο χρόνος, 
η περιπλοκότητα και το κόστος έκδοσης οικοδομι-
κών αδειών (στην περίπτωσή μας για μια αποθήκη) 

23 Στη συνιστώσα «έναρξης επιχείρησης» συμπεριλαμβάνονται οι 
διαδικασίες, ο χρόνος, το κόστος και το ελάχιστο καταβεβλημένο 
κεφάλαιο τα οποία απαιτούνται για την έναρξη μιας εταιρείας περι-
ορισμένης ευθύνης, ενώ η συνιστώσα «διεκπεραίωση οικοδομικών 
αδειών» καλύπτει τις διαδικασίες, τον χρόνο και το κόστος τα οποία 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων για την 
οικοδόμηση μιας αποθήκης, καθώς και τον έλεγχο ποιότητας και 
τους μηχανισμούς ασφάλειας, οι οποίοι συγκαταλέγονται στη διαδι-
κασία έκδοσης οικοδομικής άδειας.

24 Παγκόσμια Τράπεζα (2018, 2020 και 2021).

διαφέρουν αισθητά μεταξύ των πόλεων, ακόμη και 
μέσα στο ίδιο κράτος μέλος (εικόνα 7.11). Ένας βα-
σικός λόγος είναι το διαφορετικό χρονικό διάστημα 
το οποίο είναι αναγκαίο για την έκδοση άδειας εκ-
σκαφής· πρόκειται για μια διαδικασία η οποία μπορεί 
να ελαττωθεί, αν βελτιωθούν τα ηλεκτρονικά συστή-
ματα έκδοσης αδειών. Η έκδοση οικοδομικής άδειας 
είναι η ταχύτερη στο Κάλιαρι και το Μιλάνο, στην 
Ιταλία, και στη Βαραζντίν στην Κροατία. Αντίθετα, 
διαρκεί πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο της 
ΕΕ (που είναι 170 ημέρες) στις πόλεις της νότιας 
Ιταλίας, εκτός του Κάλιαρι, και σε όλες τις πόλεις της 
Σλοβακίας και της Τσεχίας που εξετάστηκαν. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις, η αίτηση για άδεια περιλαμβά-
νει μεγάλο αριθμό προκατασκευαστικών εγκρίσεων, 
ειδικά στην Τσεχία. Τόσο εδώ όσο και στη Σλοβακία, 
η διάρκεια της διαδικασίας έρχεται σε αντίθεση με 
το χαμηλό κόστος της έκδοσης άδειας, το οποίο 
ανέρχεται σε μόλις 0,3 % της αξίας του εν λόγω 
κτίσματος σε όλες τις πόλεις. Το μέσο κόστος των 
οικοδομικών αδειών είναι κατά πολύ πάνω από τον 
μέσο όρο της ΕΕ στην Κροατία, το Δουβλίνο και σε 
ορισμένες ιταλικές πόλεις, με το Μιλάνο να είναι η 
ακριβότερη πόλη με σχεδόν 18 % της αξίας του κτί-
σματος ή πάνω από το επταπλάσιο του μέσου όρου 
της ΕΕ. Εντούτοις, στην Ιταλία, η έναρξη επιχείρησης 
κατέστη ταχύτερη και ευκολότερη από το 2013 έως 
το 2020 σε όλες τις πόλεις οι οποίες εξετάστηκαν 
στην έρευνα, και το κόστος μειώθηκε σε όλες, εκτός 
του Μπάρι (βλ. πλαίσιο 7.2).

6.	Η	ηλεκτρονική	διακυβέρνηση	
ως	ένας	τρόπος	αύξησης	της	
διαφάνειας	και	της	λογοδοσίας

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να αυξήσουν την απο-
τελεσματικότητά τους και να βελτιώσουν τη σχέση 
τους με το κοινό μέσα από την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση, η οποία συνίσταται στην αξιοποίηση της 
τεχνολογίας για τη βελτίωση και τη διευκόλυνση της 
παροχής των δημόσιων υπηρεσιών, για παράδειγμα, 
σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά 
γέννησης ή την υποβολή φορολογικών δηλώσεων 
ηλεκτρονικά. Η ευρύτερη και ευκολότερη πρόσβαση 
σε δημόσιες υπηρεσίες τελικά αυξάνει τη διαφά-
νεια και λογοδοσία τους, ενώ παράλληλα μειώνει 
τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά. Εδώ και κάποιον 
καιρό, οι ΤΠΕ προσφέρουν ευρύ φάσμα εργαλείων 
για την ικανοποίηση των αναγκών της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και το 2020 πάνω από το ήμισυ των 
πολιτών της ΕΕ ηλικίας 16–74 ετών (57 %) χρησι-
μοποιούσαν το διαδίκτυο για να  αλληλεπιδρούν με 
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τις δημόσιες αρχές. Μολονότι υπήρχαν σημαντικές 
διαφορές στη χρήση μεταξύ των κρατών μελών, οι 
διαπεριφερειακές διαφορές ήταν, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, μικρές (χάρτης 7.10α). Στα σκανδινα-
βικά κράτη μέλη, τις Κάτω Χώρες και την Εσθονία, 
το 80 % των ατόμων ή και περισσότερα χρησιμο-
ποιούσαν το διαδίκτυο για τις αλληλεπιδράσεις τους 
με τις δημόσιες αρχές, και στις περισσότερες γαλ-
λικές περιφέρειες, εκτός της Corse και των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, αυτό ίσχυε για το 70 % των 
απαντησάντων στην έρευνα. Αντίθετα, το ποσοστό 

ήταν μικρότερο από 20 % στη νότια Ιταλία και στη 
Ρουμανία (εκτός από την περιφέρεια πρωτεύουσας, 
όπου ήταν γύρω στο 30 %)25. Το ποσοστό των χρη-
στών διαδικτύου για τις δημόσιες υπηρεσίες ήταν 
επίσης μικρό στην υπόλοιπη Ιταλία και τα περισ-
σότερα μέρη της Βουλγαρίας, και η αύξηση από το 
2013 και μετά ήταν οριακή (χάρτης 7.10β). 

25 Τα δεδομένα επιπέδου NUTS 2 για την Ιταλία και τη Γαλλία αφο-
ρούν το 2019.

Πλαίσιο	7.2	Σύγκριση	των	δύο	υποεθνικών	ερευνών	«επιχειρείν»

Διατίθενται δύο έρευνες σε υποεθνικό επίπεδο —2013 και 2020— για την Ιταλία, παρέχοντας τη δυνατότητα για 
σύγκριση μέσα στον χρόνο των επιδόσεων των ιταλικών πόλεων (εικόνα 7.12). Η έναρξη επιχείρησης κατέστη 
ταχύτερη και ευκολότερη σε όλες τις πόλεις που μελετήθηκαν στην έρευνα, ενώ το κόστος ήταν μειωμένο επί-
σης σε όλες τις πόλεις, εκτός του Μπάρι. Για παράδειγμα, στη Νάπολη, για την έναρξη επιχείρησης χρειάστηκαν 
18 ημέρες το 2013, όμως μόλις 7,5 ημέρες το 2020, ενώ ο αριθμός των διαδικασιών περιορίστηκε από 8 σε 
7 και το κόστος κατά 15 %. Το κόστος για τη διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών σημείωσε πτώση τα τελευταία 
χρόνια στο Μιλάνο. Το εν λόγω κόστος μειώθηκε επίσης, κατά τη διάρκεια αυτών των 7 ετών, στο Τορίνο, παρότι 
από ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο, και οριακά στην Πάντοβα, την Μπολόνια και τη Ρώμη, ωστόσο, αυξήθηκε στο 
Παλέρμο, το Μπάρι και, έστω και ελαφρώς, στο Κάλιαρι. Από την άλλη, ο χρόνος που χρειάζεται για την έκδοση 
μιας οικοδομικής άδειας, ελαττώθηκε από το 2013 έως το 2020 σε όλες τις ιταλικές πόλεις οι οποίες εξετάστηκαν, 
εκτός από τη Νάπολη και τη Ρώμη, ενώ ο αριθμός των σχετικών διαδικασιών μειώθηκαν σε όλες τους.

Για κάθε δείκτη —έναρξη επιχείρησης (πάνω) και διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών (κάτω) —, οι πόλεις κατατάσσονται με βάση 
τον αριθμό των ημερών που απαιτούνταν το 2020. Περιλαμβάνονται μόνο πόλεις οι οποίες εξετάζονται από αμφότερες τις έρευνες.  
Πηγή: Υποεθνικές εκθέσεις για το «επιχειρείν» της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ιταλία, 2013 και 2020. 

Έναρξη επιχείρησης

Οικοδοµικές άδειες

Εικόνα 7.12 ∆ύο ιταλικές υποεθνικές έρευνες για το επιχειρείν, 2013 και 2020
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Τα χαμηλά επίπεδα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης, ενδέχεται να συνδέεται με την 
έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο και/ή τα χαμηλά 
επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας, η οποία είναι ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμα ορισμένων περιφερειών 
της ΕΕ. Ειδικότερα, το 2020, πάνω από το 30 % των 
ατόμων στη νοτιοανατολική Ρουμανία ανέφερε ότι 
δεν διέθετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ούτε μέσω 
κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή ούτε μέσω άλλης 

συσκευής26. Το ένα τρίτο των ατόμων στη νότια 
Ιταλία, τη δυτική Κροατία και τις περισσότερες περι-
φέρειες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας ανέφε-
ραν ότι δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή 
στη ζωή τους (χάρτης 7.10γ). Η ικανότητα χρήσης 
τουλάχιστον μίας από τις ακόλουθες συσκευές: 
σταθερούς ή φορητούς υπολογιστές, τάμπλετ, κι-
νητό τηλέφωνο ή smartphone αποτελεί απαραί-
τητη δεξιότητα προκειμένου να μπορεί κάποιος να 

26 Ad hoc περιφερειακή έρευνα του Gallup World Poll για το 2020.

Μέσος όρος διετίας (2018 + 2019)

∆ιασυνοριακή κινητικότητα

Βασικοί παράγοντες διευκόλυνσης

∆ιαφανής διακυβέρνηση

Χρηστοκεντρική διακυβέρνηση

Εικόνα 7.14 Επιδόσεις χώρας στους τοµείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 2018–2019

Οι χώρες κατατάσσονται από τη χειρότερη προς την καλύτερη (διαβάζοντας από την κορυφή προς τα κάτω) µε βάση τις µέσες επιδόσεις 
τους στους τέσσερις τοµείς.
Πηγή: έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Van der Linden et al., 2020).
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Εικόνα 7.13	Συνολικές	επιδόσεις	ανά	χώρα	στην	ηλεκτρονική	διακυβέρνηση,	
2016–17	και	2018–19

Συγκριτική αξιολόγηση υπολογισμένη ως η μέση βαθμολογία στις τέσσερις δέσμες δεικτών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Τα κράτη μέλη κατατάσσονται από την καλύτερη προς τη χειρότερη με βάση τη βαθμολογία την περίοδο 2018–2019. 
Πηγή: έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
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 επωφεληθεί από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης. Η ανάπτυξη της κοινωνίας των πληρο-
φοριών είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία 
των απαραίτητων προϋποθέσεων για μια σύγχρονη, 
ανταγωνιστική οικονομία και για την ισχυροποίηση 
της οικονομικής ανθεκτικότητας. 

Πόσα περισσότερα άτομα μπορούν να ενθαρρυν-
θούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις αλλη-
λεπιδράσεις τους με τις δημόσιες αρχές; Η αύξηση 
της αξιοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ενάρετος κύκλος: αν 
το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων υπηρεσιών 
μπορούν να είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά ανά 
πάσα στιγμή, περισσότερα άτομα θα θελήσουν να 
τις χρησιμοποιούν· και αν η ζήτηση του κοινού είναι 
μεγάλη, οι αρχές θα αναγκαστούν να αναπτύξουν 
καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες. Οι ετήσιες εκθέσεις 
συγκριτικής αξιολόγησης για την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση μας δίνουν μια εικόνα για τη διαθεσιμότη-
τα και τη χρηστικότητα των δημόσιων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στην ΕΕ27. Οι εν λόγω εκθέσεις δείχνουν 
τις επιδόσεις των κρατών μελών σε τέσσερις βασι-
κούς τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: 

1. χρηστοκεντρικότητα, η οποία δείχνει τη διαθεσι-
μότητα και τη χρηστικότητα των δημόσιων ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών·

2. διαφάνεια, η οποία δείχνει την καταληπτότητα 
των κυβερνητικών λειτουργιών, των διαδικασι-
ών παροχής υπηρεσιών και το επίπεδο ελέγχου 
που διατηρούν οι χρήστες όσον αφορά τα προ-
σωπικά δεδομένα τους· 

3. διασυνοριακή κινητικότητα, η οποία δείχνει τη 
διαθεσιμότητα και τη χρηστικότητα των υπηρε-
σιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που 
βρίσκονται στο εξωτερικό· και

4. βασικοί παράγοντες διευκόλυνσης, οι οποίοι 
δείχνουν τη διαθεσιμότητα πέντε λειτουργιών, 
όπως το ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας. 

Η αξιολόγηση κάθε τομέα βασίζεται στις απαντήσεις 
που δόθηκαν σε ερωτήσεις σχετικά με την ποιότη-
τα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η μέση βαθμολογία 
και στους τέσσερις τομείς αντικατοπτρίζει τις συνο-
λικές επιδόσεις του δημοσίου ενός κράτους μέλους, 
σε μια κλίμακα από 0 %, για τη χειρότερη βαθμολο-

27 Van der Linden et al. (2020).

γία έως το 100 %, για την καλύτερη. Μεταξύ των 
περιόδων 2016–2017 και 2018–201928, η παρο-
χή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών βελτιώθηκε σε 
όλα τα κράτη μέλη, όμως σε διαφορετικά ποσοστά 
(εικόνα 7.13). Η Μάλτα παρέμεινε η χώρα με κορυ-
φαίες επιδόσεις, και ακολουθεί η Εσθονία, με βαθ-
μολογία πάνω από 90 % κατά την περίοδο 2018–
2019. Όσον αφορά τη μεταβολή των επιδόσεων της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Κροατία, η Ελλάδα, 
η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο 
και η Σλοβενία, όλες βελτίωσαν τη βαθμολογία 
τους κατά πάνω από 10 %, ιδίως το Λουξεμβούργο 
(από 59 % σε 79 %).

Η γενική βαθμολογία για την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση δείχνει τη συνολική εικόνα, όμως τα κράτη 
μέλη έχουν διαφορετικές επιδόσεις στους τέσσερις 
τομείς (εικόνα 7.14) και η μεταβλητότητα γύρω από 
τη μέση βαθμολογία συνήθως μεγαλώνει όσο οι 
επιδόσεις της χώρας επιδεινώνονται. Η χρηστοκε-
ντρικότητα βελτιώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη, υπο-
δηλώνοντας ότι οι δημόσιες υπηρεσίες έγιναν πιο 
διαθέσιμες ηλεκτρονικά, πιο ευνοϊκές προς την κι-
νητικότητα και με περισσότερη διαθέσιμη ηλεκτρο-
νική υποστήριξη. Τα άτομα που ζουν στο εξωτερι-
κό γενικώς πασχίζουν να αποκτήσουν πρόσβαση 
και να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
από τη χώρα διαμονής τους, όπως διαφάνηκε από 
τις χαμηλές βαθμολογίες στον δείκτη διασυνορια-
κής κινητικότητας, γεγονός που αποτελεί αδυναμία 
όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Ένα σημαντικό 
κώλυμα είναι η δυσκολία που έχουν τα άτομα στο 
εξωτερικό να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
οι οποίες απαιτούν έλεγχο ταυτότητας. Την περίο-
δο 2018–2019, μόνο για το 9 % των υπηρεσιών 
για τις οποίες συνήθως προσφέρονταν πρόσβα-
ση στους κατοίκους μέσω εγχώριου ηλεκτρονικού 
δελτίου ταυτότητας (e-ID) μπορούσε ισότιμα να 
έχει πρόσβαση με τη χρήση ξένου εθνικού δελτίου 
 ηλεκτρονικής ταυτότητας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να βελτιώσει 
τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των εθνικών 
ηλεκτρονικών συστημάτων αναγνώρισης, πρότεινε 
νέο κανονισμό για την ψηφιακή ταυτότητα. Η ευ-
ρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα29 θα διατίθεται για 

28 Για μεθοδολογικούς λόγους, τα αποτελέσματα από τη συγκριτική 
αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δημοσιεύονται ως 
μέσοι όροι διετίας:  
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/
c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1.

29 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
europe-fit-digital-age/european-digital-identity_el

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_el
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τους ευρωπαίους πολίτες, τους κατοίκους και τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ που θέλουν να πιστοποιήσουν 
την ταυτότητά τους ή να επιβεβαιώσουν κάποια 
προσωπικά στοιχεία. Το 2030, η Ψηφιακή Πυξίδα 
θέτει τους ακρογωνιαίους λίθους για την πλήρη αξι-
οποίηση των πλεονεκτημάτων μιας ψηφιακής ΕΕ, 
μεταξύ άλλων βελτιώνοντας και την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα, έως το 2030, όλες οι 
βασικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να διατίθε-
νται ηλεκτρονικά, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικά ιατρικά μητρώα, και το 
80 % του πληθυσμού θα πρέπει να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιεί ηλεκτρονική ταυτοποίηση.
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Κεφάλαιο	8	

Εθνικές	επενδύσεις	και	συνοχή
 • Κατά την προγραμματική περίοδο 2014–2020, η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής 

συνέβαλε πολύ σημαντικά στη διατήρηση των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, μετά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· αυτό ίσχυσε 
ιδιαιτέρως για τις χώρες συνοχής.

 • Μολονότι υπάρχουν κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, διαθέτουν σημαντικές 
εθνικά χρηματοδοτούμενες πολιτικές για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων, η 
πολιτική συνοχής είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης 
στα λιγότερα ανεπτυγμένα κράτη μέλη.

 • Οι δημόσιες επενδύσεις, είτε προέρχονται από την ΕΕ είτε από εθνικές πηγές, έχουν ουσιαστική 
σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικά όταν μοχλεύουν πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις 
για την ενίσχυση της διαδικασίας. 

 • Οι πολιτικές που κατευθύνουν την οικονομική δραστηριότητα σε τομείς με υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία και βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, μαζί με επενδύσεις στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, στις υποδομές μεταφορών και στην αναβαθμισμένη διακυβέρνηση, 
φαίνονται να είναι οι πλέον αποτελεσματικές για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

 • Τα δημόσια οικονομικά βελτιώνονταν σταθερά σε όλη την ΕΕ από την περίοδο μετά τη 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008–2009 έως το 2019. Ωστόσο, οι περιορισμοί οι οποίοι 
επιβλήθηκαν για τον έλεγχο της πανδημίας COVID–19 κατέστησαν αναγκαία έκτακτα μέτρα 
πολιτικής για την αντιμετώπιση της προκληθείσας οικονομικής ύφεσης και για τη διαφύλαξη των 
θέσεων εργασίας, υπονομεύοντας τη δημοσιονομική ισορροπία σε όλα τα κράτη μέλη.

 • Κατά την έναρξη της κρίσης λόγω της νόσου COVID–19, οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ βρίσκονταν 
σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008–2009, ιδίως σε 
πολλές χώρες συνοχής, εγείροντας ανησυχίες για τον αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη δυναμική 
ανάπτυξης και σύγκλισής τους προς το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της υπόλοιπης ΕΕ. 

 • Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές εκτέλεσαν σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα και την πλειονότητα των δημόσιων επενδύσεων της ΕΕ (58 % το 
2019), μολονότι καταγράφηκαν αισθητές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

 • Οι δείκτες περιφερειακής και τοπικής αυτονομίας δείχνουν ότι οι αποφάσεις για δαπάνες και 
επενδύσεις λαμβάνονται περισσότερο σε κεντρικό επίπεδο στις χώρες συνοχής από ό,τι στην 
υπόλοιπη ΕΕ. Μολονότι η διαφορά ελαττώθηκε από το 1990 έως το 2010, διευρύνθηκε και πάλι 
την τελευταία δεκαετία.
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Κεφάλαιο 8

Εθνικές επενδύσεις και συνοχή

1.	Πολιτική	συνοχής,	επενδύσεις	
και	εθνικές	πολιτικές	για	
την	αντιμετώπιση	των	
εδαφικών	ανισοτήτων

1.1	Πολιτική	συνοχής	και	κρατικές	
επενδύσεις	κεφαλαίου

Η πολιτική συνοχής είναι η βασική επενδυτική πολιτι-
κή της ΕΕ που παρέχει χρηματοδότηση ισοδύναμη με 
το 14 % των κρατικών επενδύσεων κεφαλαίου (από 
εθνικές πηγές και πηγές της ΕΕ) στην EU-27, για την 
περίοδο 2014–2020. Παρότι δεν καταλήγει όλη η 
χρηματοδότηση της πολιτική συνοχής σε επενδύσεις 
κεφαλαίου, ιδιαιτερότητα που αφορά το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων (YEI), ο αριθμός μάς παρέχει 
μια αδρή ένδειξη της σημασίας της πολιτική συνο-
χής για τα κράτη μέλη, ειδικότερα τα λιγότερα ανε-
πτυγμένα. Στις χώρες εκτός συνοχής, ο αριθμός ήταν 
μικρότερος (μόλις λίγο κάτω από 6 %), αλλά στις 
χώρες συνοχής ήταν πάνω από 50 %. Η σημασία της 
πολιτικής συνοχής αυξήθηκε μεταξύ των προγραμ-
ματικών περιόδων 2007–2013 και 2014–2020, με 
το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να καταγράφεται 
στις χώρες συνοχής (εικόνα 8.1)1.

Αν περιοριστούμε στη σύγκριση μεταξύ ΕΤΠΑ και 
Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), χρήματα τα οποία κυρίως πη-
γαίνουν στη χρηματοδότηση επενδύσεων, έχουμε 
μια πιο ρεαλιστική εικόνα της σημασίας της πολιτική 
συνοχής για τη χρηματοδότηση των κρατικών επεν-
δύσεων στα κράτη μέλη —παρότι ορισμένα χρήματα 
του ΕΤΠΑ πηγαίνουν σε χρηματοδότηση επιχειρήσε-
ων μάλλον παρά σε δημόσιες επενδύσεις. Αυτό δεί-
χνει ότι το ΕΤΠΑ και το ΤΣ την περίοδο 2014–2020 
αντιστοιχούσαν σε περίπου 10 % των συνολικών 
δημόσιων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν 
σε όλη την ΕΕ. Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ εκχώρησαν από 
κοινού χρηματοδότηση ισοδύναμη με το 3,6 %των 
συνολικών δημόσιων επενδύσεων στις χώρες 
εκτός συνοχής και με το 40,6 % στις χώρες συνο-
χής, σημειώνοντας άνοδο κατά 1 % σε σχέση με την 

1 Ας σημειωθεί ότι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η καταληκτική 
ημερομηνία για τα δεδομένα της Eurostat τα οποία χρησιμοποιού-
νται στο παρόν κεφάλαιο ήταν η 30ή Νοεμβρίου 2021.

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τις εθνικά χρηματοδο-
τούμενες πολιτικές για την αντιμετώπιση των εδα-
φικών ανισοτήτων σε ένα υποσύνολο κρατών με-
λών. Στη συνέχεια, κάνει μια επισκόπηση στα εθνικά 
και υποεθνικά δημόσια οικονομικά όλης της ΕΕ, 
εστιάζοντας στις τάσεις των κρατικών δαπανών και 
επενδύσεων τα τελευταία χρόνια και τις διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών.

Το τμήμα 1 ξεκινάει καταδεικνύοντας τη σημασία 
της πολιτικής συνοχής στη στήριξη των δημόσιων 
επενδύσεων, ιδίως στα λιγότερο ανεπτυγμένα μέρη 
της ΕΕ. Έπειτα, παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας 
μελέτης η οποία αναλύει τις εθνικά χρηματοδοτού-
μενες πολιτικές για την αντιμετώπιση των εδαφικών 
ανισοτήτων, οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν 
τις παρεμβάσεις της πολιτικής συνοχής. 

Το τμήμα 2 εντρυφεί στα εθνικά δημόσια οικονομι-
κά. Κάνει μια επισκόπηση των τάσεων του δημοσι-
ονομικού ισοζυγίου και του χρέους, των δαπανών 
και των εσόδων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
εστιάζοντας στις εξελίξεις των δημοσίων επενδύ-
σεων και των λειτουργικών κατηγοριών δαπανών, 
περιλαμβανομένων των εμφανών επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID–19 και της αντίδρασης σε αυτήν.

Το τμήμα 3 επικεντρώνεται στα υποεθνικά δημόσια 
οικονομικά και εξετάζει τις δαπάνες και τις επενδύ-
σεις οι οποίες αναλήφθηκαν από τις κρατικές, πε-
ριφερειακές και τοπικές αρχές διακυβέρνησης ανά-
λογα με τα διάφορα επίπεδα αποκέντρωσης που 
υφίστανται στην ΕΕ.

Το τμήμα 4, τέλος, περιλαμβάνει μια σύνοψη των 
βασικών συμπερασμάτων.
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 προηγούμενη περίοδο στην πρώτη περίπτωση και 
άνοδο κατά πάνω από 12 % στη δεύτερη.

Τα εν λόγω αριθμητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι 
η πολιτική συνοχής συμβάλλει τα μάλα στη διατή-
ρηση των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ, μετά τη 
μείωσή τους στον απόηχο της Μεγάλης Ύφεσης του 
2008–2009 και της κρίσης δημόσιου χρέους του 
2011 (από το 2008 έως το 2012, οι δημόσιες επεν-
δύσεις σημείωσαν πτώση κατά 20 % στις χώρες 
συνοχής και κατά 9 % στις χώρες εκτός συνοχής).

1.2	Εθνικές	πολιτικές	για	την	
αντιμετώπιση	εδαφικών	ανισοτήτων

Μια μελέτη την οποία διενήργησε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 20192 ανέλυσε τις πολιτικές που εξ 
ολοκλήρου χρηματοδοτήθηκαν από εθνικά κονδύλια 
με σκοπό την αντιμετώπιση των εδαφικών ανισοτή-
των σε 11 κράτη μέλη —όλα, εκτός της Ιταλίας και 
της Ισπανίας, ήταν χώρες συνοχής3. Εντοπίστηκαν 
περίπου 60 μέτρα που αφορούσαν σειρά εργα-
λείων πολιτικών, οι οποίες στόχευαν σε διάφορες 
πτυχές της ανάπτυξης, όπως την αστικοποίηση, τη 

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019δ). Η μελέτη διεξήχθη από μια κοινο-
πραξία μεταξύ των Prognos AG (επικεφαλής), Politecnico di Milano 
και Technopolis Group SPRL. Βασίστηκε σε συνδυασμένη ανάλυση 
στατιστικών δεδομένων, περιπτωσιολογικών μελετών και συνε-
ντεύξεων ενδιαφερομένων.

3 Τα υπόλοιπα εννέα κράτη μέλη ήταν η Βουλγαρία, η Κροατία, η 
Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η 
Σλοβενία και η Τσεχία.

συνδεσιμότητα, τις δεξιότητες εργατικού δυναμικού, 
την κινητικότητα, το εμπόριο, την καινοτομία και το 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα πιο συνηθισμένα είδη 
μέτρων ήταν η άμεση ενίσχυση για την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων και της καινοτομίας, έργα υπο-
δομών στον τομέα των μεταφορών και καθεστώτα 
φορολογικών κινήτρων για τη στήριξη του εμπορίου 
και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η συντριπτική πλειονότητα των εν λόγω εθνικά χρη-
ματοδοτούμενων πολιτικών έχουν μιας σαφώς εδα-
φική εστίαση, στοχεύοντας περιφέρειες με ιδιαίτερα 
οικονομικά προβλήματα, όπως υψηλή ανεργία. Τα πε-
ρισσότερα μέτρα, ωστόσο, σχεδιάστηκαν και εφαρμό-
στηκαν σε εθνικό επίπεδο, με περιορισμένη εμπλοκή 
των περιφερειακών αρχών. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως σε 
κράτη μέλη όπου οι υποεθνικές αρχές διαχειρίζονται 
ένα μικρό μόλις ποσοστό των δημόσιων δαπανών 
(όπως στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ουγγαρία, 
την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία). 

Στα εξεταζόμενα κράτη μέλη, η πολιτική συνοχής συ-
νιστά μακράν την κύρια πηγή χρηματοδότησης για 
τις εδαφικές πολιτικές. Μόνο η Ρουμανία και η Ιταλία 
διαθέτουν σημαντικό προϋπολογισμό για εθνικές 
πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά ακόμη κι 
έτσι ο εν λόγω προϋπολογισμός ισοδυναμεί με μό-
λις λίγο πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής χρη-
ματοδότησης που είναι διαθέσιμη για προγράμμα-
τα πολιτικής συνοχής. Στα άλλα εξεταζόμενα κράτη 
μέλη, το αντίστοιχο αριθμητικό δεδομένο είναι κάτω 
από 10 %.
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Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι με τους οποίους τα 
εθνικά χρηματοδοτούμενα μέτρα συμπληρώνουν 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(ΕΔΕΤ). Είτε προσφέρουν πρόσθετη χρηματοδότηση 
σε τομείς εθνικής προτεραιότητας όπου η πολιτική 
συνοχής θεωρείται ανεπαρκής είτε υποστηρίζουν 
δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση από την ΕΕ4.

Η μελέτη δείχνει ότι οι πολιτικές για τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας γενικώς και για τη στροφή της 
δομής της οικονομικής δραστηριότητας μακριά από 
τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας μοιάζουν να 
είναι αποτελεσματικές για τη μείωση των περιφε-
ρειακών ανισοτήτων. Οι επενδύσεις στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, στις υποδομές του τομέα των μεταφορών 
και στη δημιουργία διοικητικής ικανότητας και δεξιο-
τήτων με σκοπό την αναβάθμιση της διακυβέρνησης 
έχουν αποδειχτεί σημαντικό κομμάτι των μέτρων 
τα οποία αποσκοπούν να συμβάλλουν σε αυτήν τη 
στροφή.

4 Με τη μελέτη διαπιστώθηκε επίσης ότι η αποτελεσματική εφαρμογή 
των πολιτικών εδαφικής συνοχής σε εθνικό αλλά και σε περιφερει-
ακό επίπεδο συχνά υπονομεύεται από έλλειψη κατάλληλων συστη-
μάτων παρακολούθησης ή από αδυναμία χρήσης των συστημάτων 
που υπάρχουν ήδη.

2.	Εξελίξεις	των	εθνικών	
δημόσιων	οικονομικών

2.1	Τα	δημόσια	οικονομικά	βελτιώνονταν	
σταθερά	έως	το	2019,	αλλά	η	κρίση	της	
νόσου	COVID–19	αντέστρεψε	την	τάση

Η έβδομη έκθεση συνοχής5 περιέγραφε μια σημαντι-
κή βελτίωση των οικονομικών των κρατών μελών 
κατά τα έτη που ακολούθησαν τη Μεγάλη Ύφεση 
του 2008–2009 και την κρίση δημόσιου χρέους του 
2011. Αυτό οφείλονταν στη σταδιακή δημοσιονομι-
κή εξυγίανση στην οποία συνέβαλε και η οικονομική 
ανάκαμψη από το 2015 και μετά. Ωστόσο, αυτή η 
τάση ανατράπηκε ξαφνικά το 2020, λόγω της παν-
δημίας της COVID–19 και των μέτρων που ελήφθη-
σαν ως απάντηση σε αυτήν (εικόνα 8.2).

Το δημόσιο έλλειμμα στην EU-27, αφού κορυφώθη-
κε το 2009 και το 2010 με 6 % του ΑΕγχΠ, σημεί-
ωσε πτώση στο 2,4 % το 2014 και περαιτέρω στο 
0,5 % το 2019, στο ίδιο επίπεδο όπως και το 2007. 
Το 2020, το έλλειμμα σημείωσε απότομη άνοδο 
φτάνοντας στο 6,9 % του ΑΕγχΠ, ως συνέπεια τόσο 
των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων που έλαβαν 
τα κράτη μέλη σε απάντηση της οικονομικής ύφεσης 
η οποία προκλήθηκε από την πανδημία όσο και των 
αυτόματων σταθεροποιητών τους οποίους αυτή 

5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017β). 
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ενεργοποίησε6. Το έλλειμμα εκτιμάται ότι μειώνεται 
ελαφρώς σε 6,6 % το 2021 και αναμένεται να ση-
μειώσει κι άλλη πτώση έως 3,6 % το 20227.

Ένα παρόμοιο αντικυκλικό μοντέλο είναι εμφανές 
και για το δημόσιο χρέος. Το ενοποιημένο ακαθά-
ριστο χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα της 
EU-27 αυξήθηκε από 62,2 % του ΑΕγχΠ το 2007 
σε 86,5 % το 2014 προτού μειωθεί σταδιακά σε 
77,2 % το 2019. Το 2020 αυξήθηκε αισθητά σε 
90,1 % και εκτιμάται ότι θα φτάσει σε νέο υψηλό 
ρεκόρ το 2021, προτού αρχίσει και πάλι καθοδική 
πορεία το 2022.

Τα ισοζύγια του ευρύτερου δημόσιου τομέα των 
κρατών μελών της ΕΕ το 2019 και 2020 αντικατό-
πτριζαν τις αλλαγές στα δημόσια οικονομικά λόγω 
της πανδημίας (εικόνα 8.3).

Το 2019, 17 κράτη μέλη είχαν δημοσιονομικό πλε-
όνασμα και μόνο η Γαλλία και η Ρουμανία είχαν έλ-
λειμμα μεγαλύτερο από 3 % του ΑΕγχΠ. Το 2020, 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν έλλειμμα το οποίο 
ήταν πάνω από 3 % του ΑΕγχΠ σε 25 από τις 27 
περιπτώσεις, με την Ισπανία (11 %) και την Ελλάδα 
(10,1 %) να έχουν τα μεγαλύτερα. Οι προοπτικές 
για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό των χωρών συ-

6 Οι αυτόματοι σταθεροποιητές είναι χαρακτηριστικά του φορολογι-
κού συστήματος και έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένα φορολογικά 
έσοδα και αυξημένες δημόσιες δαπάνες, σε μια κατάσταση οικονο-
μικής ύφεσης, χωρίς διακριτική ευχέρεια για κυβερνητική δράση.

7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016ια). 

νοχής δεν μοιάζει να διαφέρουν σημαντικά από τις 
προοπτικές των χωρών εκτός συνοχής, δείχνοντας 
ότι το στάδιο οικονομικής ανάπτυξης δεν καθόρισε 
την κλίμακα της δημοσιονομικής απόκρισης στην 
πανδημία.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι εξίσου εμφανής 
και στα επίπεδα δημόσιου χρέους. Σε επτά κράτη 
μέλη (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κύπρος, 
Γαλλία και Βέλγιο) το δημόσιο χρέος ήταν πάνω από 
100 % του ΑΕγχΠ το 2020, σε σύγκριση με μόλις 
τρία κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία) το 
2019 (εικόνα 8.4). Το μέγιστο επίπεδο χρέους κατα-
γράφηκε στα νότια κράτη μέλη της ΕΕ (144 % του 
ΑΕγχΠ) και το ελάχιστο στην ανατολική ΕΕ (53 %). 
Σε 17 κράτη μέλη το δημόσιο χρέος αυξήθηκε πε-
ρισσότερο από 10 % το 2020 και σε τέσσερα από 
αυτά (Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρο και Ιταλία) πάνω 
από 20 %.

2.2	Οι	κρατικές	δαπάνες	
κορυφώθηκαν	το	2020	ως	
συνέπεια	της	κρίσης	COVID–19

Η διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος το 
2020 οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό σε απότομη αύ-
ξηση των δημόσιων δαπανών σε σχέση με το ΑΕγχΠ, 
ενώ ο λόγος εισοδήματος προς ΑΕγχΠ παρέμεινε σε 
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μεγάλο βαθμό αμετάβλητος8. Κατά την προηγούμε-
νη οικονομική κρίση το 2009 και 2010, οι κρατικές 
δαπάνες στην EU-27 ανήλθαν σε μόλις πάνω από 

8 Σε γενικές γραμμές, κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, τα έσοδα σε 
απόλυτους όρους τείνουν να σημειώνουν πτώση ανάλογα με την 
πορεία του ΑΕγχΠ, έχοντας ως συνέπεια ο λόγος τους προς το 
ΑΕγχΠ να παραμένει αμετάβλητος. Αντίθετα, οι δημόσιες δαπάνες 
σε απόλυτους όρους συνήθως αυξάνονται, εξαιτίας της απαιτούμε-
νης μεγαλύτερης κοινωνικής και άλλης στήριξης, η οποία αναλόγως 
έρχεται να προστεθεί στον λόγο των δαπανών προς το ΑΕγχΠ, έναν 
λόγο ο οποίος έχει ήδη δεχθεί πιέσεις προς τα επάνω από τη μείω-
ση του οικονομικού προϊόντος. Βλ: Mourre et al. (2019).

50 % του ΑΕγχΠ. Σημείωσαν πτώση σε 46,5 % του 
ΑΕγχΠ το 2018 και 2019, αλλά μετά σημείωσαν 
άνοδο στο 53,1 % το 2020 λόγω των συνδυαστι-
κών συνεπειών μιας μείωσης του ΑΕγχΠ και μιας 
αύξησης των δαπανών σε απόλυτους όρους (εικό-
να 8.5). Η απότομη άνοδος των δημοσίων δαπανών 
συντελέστηκε σε όλα τα κράτη μέλη, παρότι διέφερε 
σημαντικά ως προς την κλίμακα και κυμάνθηκε από 
αύξηση 3,2 % στην Ιρλανδία έως πάνω από 10 % 
στην Ελλάδα και την Ισπανία. 
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Εικόνα 8.5	Δαπάνες	και	έσοδα	του	ευρύτερου	δημόσιου	τομέα,	EU-27,	2004–2020
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Εικόνα 8.4	Χρέος	ευρύτερου	δημόσιου	τομέα,	2019	και	2020
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Πλαίσιο	8.1	Τα	αποτελέσματα	των	κρατικών	δαπανών	στην	ανάπτυξη	κατά	τη	διάρκεια	
περιόδων	ύφεσης

Ο υπολογισμός του αντίκτυπου των δημόσιων δαπα-
νών στην οικονομική δραστηριότητα βραχυπρόθεσμα 
και μεσοπρόθεσμα περιλαμβάνει την εκτίμηση του 
«δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή» τον οποίο συνέ-
λαβε ο Τζον Μέιναρντ Κέινς και όρισε ως τη μεταβολή 
στην απόδοση της παραγωγής η οποία προκύπτει από 
μια δεδομένη μεταβολή στις κρατικές δαπάνες, στους 
φόρους ή από τον συνδυασμό των δύο. Η Μεγάλη 
Ύφεση του 2008–2009 αναθέρμανε το ενδιαφέρον 
για την εκτίμηση του μεγέθους αυτού του πολλαπλα-
σιαστή. Το ενδιαφέρον αναζωογονήθηκε ακόμη πε-
ρισσότερο από την πρόσφατη ύφεση, η οποία προ-
κλήθηκε λόγω της πανδημίας, την πολιτική απάντηση 
σε αυτήν και πιθανές μελλοντικές εξελίξεις.

Οι εκτιμήσεις του συντελεστή μεταβάλλονται με την 
πάροδο του χρόνου και μεταξύ των οικονομιών και 
εξαρτώνται από τον τύπο του μοντέλου που εφαρ-
μόζεται και των εικασιών οι οποίες ενσωματώνονται 
σε αυτό1. Σε γενικές γραμμές, το μέγεθος του πολλα-
πλασιαστή φαίνεται να επηρεάζεται από παράγοντες 
όπως η παρουσία οικονομικών τριβών, η αξιοπιστία 
της εν λόγω πολιτικής δράσης και ο μόνιμος ή προ-
σωρινός χαρακτήρας της, η σύνθεση των δημόσιων 
δαπανών, η παρουσία ή η απουσία δυσκαμψιών της 
αγοράς, το μέγεθος των αυτόματων σταθεροποιητών, 
το είδος της ισχύουσας νομισματικής πολιτικής, τον 
βαθμό ανοίγματος της οικονομίας και του καθεστώ-
τος συναλλαγματικής ισοτιμίας2.

Τα πιο πρόσφατα μοντέλα καταδεικνύουν ότι ο πολ-
λαπλασιαστής ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος σε 
περιόδους οικονομικής δυσπραγίας παρά κατά την 
οικονομική ανάπτυξη, και να ανέλθει σε ύψος μέχρι 
και 2,5, σε σύγκριση με το 0,63. Αυτό επιβεβαιώνεται 
επίσης από αρκετές εμπειρικές μελέτες4.

Αυτό θα σήμαινε όχι μόνον ότι μια επεκτατική δη-
μοσιονομική πολιτική είναι πιο αποτελεσματική στην 
τόνωση της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια μιας ύφε-
σης από ό,τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα, αλλά και ότι 
η δημοσιονομική εξυγίανση σε αυτές τις περιόδους 
συνεπάγεται μεγαλύτερη πίεση προς τα κάτω για την 
οικονομική δραστηριότητα. Εξάλλου, πρόσφατη έρευ-
να υπογραμμίζει τη σημασία των αρνητικών διασυ-
νοριακών δευτερογενών συνεπειών οι οποίες προ-
κύπτουν από τη δημοσιονομική εξυγίανση, μέσω των 
εμπορικών δεσμών, συνέπειες οι οποίες ενισχύουν 

1 Βλ. για παράδειγμα: Perotti (2005)· Blanchard και Perotti 
(2002)· Beetsma et al. (2008)· Barro και Redlick (2011)· 
Beetsma και Giuliodori (2011).

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012).

3 Auerbach και Gorodnichenko (2013).

4 Βλ. για παράδειγμα: Corsetti et al. (2012)· Auerbach και 
Gorodnichenko (2012)· Baum et al. (2012).

τον αρνητικό αντίκτυπο της δημοσιονομικής λιτότητας 
στην απόδοση της παραγωγής5.

Και το 2008 και το 2020, κατά την έναρξη της Μεγά-
λης Ύφεσης και της κρίσης της νόσου COVID–19, αντί-
στοιχα, η δημοσιονομική πολιτική στην ΕΕ έκανε μια 
σημαντική στροφή και έγινε επεκτατική, με τα δημόσια 
ελλείμματα να αυξάνονται κατακόρυφα με στόχο την 
τόνωση της ανάπτυξης. Τα έτη που ακολούθησαν τη 
Μεγάλη Ύφεση, καθώς η οικονομία εξακολουθούσε να 
βρίσκεται υπό πίεση κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής 
κρίσης δημόσιου χρέους (από το 2010 και μετά), ο 
προσανατολισμός της δημοσιονομικής πολιτικής στην 
ΕΕ επέστρεψε στη λιτότητα. Έρευνα καταδεικνύει ότι 
αυτό μείωσε την απόδοση της παραγωγής όχι μόνο 
βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ουσιαστικά 
καθιστώντας πιο μακρόβια και βαθιά την κρίση6.

Έναντι μιας αιφνίδιας ύφεσης, όπως αυτή που βιώ-
σαμε ως συνέπεια της πανδημίας COVID–19, τυχόν 
αύξηση των δημόσιων δαπανών μπορεί να έχει σημα-
ντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα. Αυτό 
ισχύει ιδιαιτέρως σε καταστάσεις όπου ο προσανατο-
λισμός της νομισματικής πολιτικής έχει ήδη επεκτατικό 
χαρακτήρα (όπως ίσχυε και στη ζώνη του ευρώ από 
τη Μεγάλη Ύφεση και μετά, και ιδίως από τα μέσα του 
2014 και μετά), και ως εκ τούτου δεν υπάρχει επαρ-
κής χώρος για αντίδραση έναντι της κρίσης μέσα από 
περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2020, ως αντίδραση στην 
ύφεση η οποία προκλήθηκε από την πανδημία της 
COVID–19, η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις διοχέτευ-
σαν ένα σημαντικό ποσό δημόσιων πόρων στην οικο-
νομία, οδηγώντας τις δημόσιες δαπάνες σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα, και δημιουργώντας ένα μεγάλο έλ-
λειμμα κεντρικής κυβέρνησης. Το 2021, με τη συνεχή 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής, τα κράτη 
μέλη μπορούσαν να παρέχουν στοχευμένη και προ-
σωρινή δημοσιονομική στήριξη, ενώ παράλληλα δια-
σφάλιζαν τη δημοσιονομική διατηρησιμότητα. Καθώς 
οι έκτακτες ανάγκες λόγω πανδημίας τίθενται υπό 
έλεγχο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να στραφούν σταδι-
ακά από μια επείγουσα αντίδραση προστασίας σε μέ-
τρα τα οποία διευκολύνουν την ανακατανομή πόρων 
και τη στήριξη της ανάκαμψης. Όταν το επιτρέψουν 
οι οικονομικές συνθήκες, οι δημοσιονομικές πολιτικές 
θα πρέπει να στοχεύσουν στην αποκατάσταση των 
συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων 
και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους, ενώ 
παράλληλα ενισχύουν τις επενδύσεις.

5 Βλ. για παράδειγμα: Goujard (2017)· Poghosyan (2020).

6 DeLong et al. (2012)· Fatás και Summers (2018)· Fatás 
(2019)· Gechert et al. (2019).
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Καθώς η επείγουσα κατάσταση που δημιουργήθη-
κε με την πανδημία αρχίζει να τίθεται υπό έλεγχο 
και η οικονομική κατάσταση βελτιώνεται, αναμένε-
ται προοδευτική μείωση των δαπανών σε σχέση με 
το ΑΕγχΠ, ως αποτέλεσμα τόσο της απόσυρσης των 
έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν για την ανά-
σχεση της πανδημίας όσο και της ανάκαμψης του 
ΑΕγχΠ (βλ. πλαίσιο 8.1 για μια ανασκόπηση των συ-
νεπειών των δημόσιων δαπανών και της επεκτατι-
κής δημοσιονομικής πολιτικής, γενικότερα, κατά τη 
διάρκεια των προσφάτων περιόδων ύφεσης).

Αν εξετάσουμε τη σύνθεση των δημόσιων δαπανών 
και της εξέλιξής τους μέσα στον χρόνο (βλ. πλαίσιο 
8.2 για μια περιγραφή της κατανομής των κρατι-
κών δαπανών ανά κατηγορία), είναι αξιοσημείωτο 
ότι οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας αντιπροσω-
πεύουν το μεγαλύτερο μέρος στην EU-27 (εικό-
να 8.6). Το 2019 (το τελευταίο έτος για το οποίο 
διατίθενται πλήρη δεδομένα), ανέρχονταν σε πάνω 
από 40 % των συνολικών δαπανών και λίγο πάνω 
από το 19 % του ΑΕγχΠ, σχεδόν 2 % περισσότερο 
από ό,τι το 2007 (αμέσως πριν τη Μεγάλη Ύφεση). 
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Εικόνα 8.6	Δαπάνες	του	ευρύτερου	δημόσιου	τομέα	σε	επιλεγμένους	τομείς	πολιτικής,	EU-27,	
2004–2019

Πλαίσιο	8.2	Ταξινόμηση	των	κρατικών	λειτουργιών	(COFOG)

Η ταξινόμηση των κρατικών λειτουργιών (COFOG) κα-
ταρτίστηκε από τον ΟΟΣΑ και εφαρμόζεται στις κρατι-
κές δαπάνες και στις καθαρές αποκτήσεις μη χρηματο-
οικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (δαπάνες). Ο 
οδηγός της Eurostat για την COFOG περιγράφει διε-
ξοδικά τα περιεχόμενα κάθε λειτουργικής κατηγορίας1.

Υπάρχει μια ταξινόμηση τριών επιπέδων με 10 «τμή-
ματα» στο ανώτερο επίπεδο, από τα οποία έκαστο χω-
ρίζεται σε έξι με εννέα ομάδες, οι οποίες, με τη σειρά 
τους, χωρίζονται και πάλι σε «κλάσεις».

Στην παρούσα έκθεση, τα 10 κορυφαία τμήματα επα-
ναομαδοποιούνται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες: 
οικονομικές υποθέσεις (COFOG τμήμα 04)· προστα-
σία του περιβάλλοντος (05)· υγεία (07)· εκπαίδευση 

1 Eurostat (2019).

(09)· κοινωνική προστασία (10)· και «άλλα» —όπου 
περιλαμβάνονται οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες (01)· 
άμυνα (02)· δημόσια τάξη και ασφάλεια (03)· στέγαση 
και υποδομές κοινής ωφελείας (06)· και αναψυχή, πο-
λιτισμός και θρησκεία (08).

Επιπλέον, σε κάποια από τις αναλύσεις, το τμήμα οικο-
νομικών υποθέσεων της COFOG χωρίζεται περαιτέρω 
στις ακόλουθες επτά κατηγορίες: γεωργία, δασοκο-
μία, αλιεία και θήρα (COFOG ομάδα 4.2)· καύσιμα και 
ενέργεια (4.3)· εξόρυξη, μεταποίηση και κατασκευές 
(4.4)· μεταφορές (4.5)· επικοινωνία (4.6)· Ε & Α για 
τις οικονομικές υποθέσεις (4.8)· και «άλλα» —όπου 
περιλαμβάνονται γενικές οικονομικές, εμπορικές και 
εργασιακές υποθέσεις (4.1)· άλλες βιομηχανίες (4.7)· 
και οικονομικές υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν κατη-
γοριοποιηθεί αλλού (4.9).
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Η  πανδημία οδήγησε αναμφισβήτητα σε αύξηση των 
δαπανών κοινωνικής προστασίας, όμως ο βαθμός 
της αύξησης απομένει να διερευνηθεί.

Οι δαπάνες για τις οικονομικές υποθέσεις (περιλαμ-
βανομένων επενδύσεων σε μεταφορές και επικοι-
νωνίες, ειδικότερα) παρέμειναν σχετικά αμετάβλη-
τες από το 2007 έως το 2019, σε λίγο πάνω από το 
4 % του ΑΕγχΠ. Το ίδιο ίσχυε για τις δαπάνες εκπαί-
δευσης (λίγο κάτω από 5 % του ΑΕγχΠ το 2019) και 
για την περιβαλλοντική προστασία (λίγο κάτω από 
1 % του ΑΕγχΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου). 
Αντίθετα, οι δαπάνες στον τομέα της υγεία αυξήθη-
κε από περίπου 6,5 % το 2007 έως 7 % το 2019.

Οι κρατικές δαπάνες μπορούν επίσης να κατανέμο-
νται σε τρέχουσες δαπάνες και δαπάνες κεφαλαίου. 
Οι πρώτες περιλαμβάνουν αποζημιώσεις εργαζομέ-
νων (μισθούς και ημερομίσθια), τρέχουσες μεταβι-
βάσεις (όπως κοινωνικές παροχές) και πληρωμές 
τόκων επί του δημόσιου χρέους. Οι δαπάνες κεφα-
λαίου ως επί το πλείστον απαρτίζονται από ακαθά-
ριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου ή από επενδύ-
σεις, παρότι επίσης και από μεταβιβάσεις κεφαλαίου, 
κυρίως για την υποστήριξη επιχειρήσεων.

Από το 2007 έως το 2019, συντελέστηκαν τρεις 
βασικές μεταβολές στη σύνθεση των δαπανών (ει-
κόνα 8.7). Πρώτον, οι δαπάνες για τόκους χρέους 
σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το ΑΕγχΠ, 
ως επί το πλείστον λόγω χαμηλών επιτοκίων, αλλά 
επίσης λόγω της μείωσης του δημόσιου χρέους, και 

μειώθηκαν έτι περαιτέρω το 2020. Δεύτερον, οι δα-
πάνες για τις κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά 
1,3 % ως ποσοστό του ΑΕγχΠ και σημείωσαν άνο-
δο κατά πάνω από 2,4 % το 2020, αντικατοπτρίζο-
ντας τις συνέπειες της πανδημίας. Τρίτον, αντίθετα, 
οι δημόσιες επενδύσεις ελαττώθηκαν κατά 0,4 % 
σε σχέση με τον ΑΕγχΠ. Το 2020 οι δημόσιες επεν-
δύσεις αυξήθηκαν πάλι και οι προσδοκάται ότι θα 
εξακολουθήσουν την ανοδική πορεία, τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα, τόσο σε πραγματικούς όρους όσο 
και σε σχέση με τον ΑΕγχΠ.

2.3	Οι	δημόσιες	επενδύσεις	εξελίχθηκαν	
άνισα	μεταξύ	των	κρατών	μελών,	και	
δεν	έχουν	ακόμη	ανακάμψει	από	τη	
χρηματοπιστωτική	κρίση	του	2008–2009

Υπάρχει συναίνεση στην οικονομική βιβλιογραφία 
ότι επαρκής ρύθμιση, αποτελεσματική και ορθά 
λειτουργούσα δημόσια διοίκηση και σωστά στο-
χευμένες δημόσιες επενδύσεις συμβάλλουν όλα 
σημαντικά στη λειτουργία των σύγχρονων οικονο-
μιών, προσφέροντας κρίσιμες υποδομές και δημό-
σιες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τον σεβασμό του 
κράτους δικαίου και ενισχύοντας την τήρηση των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Υπηρεσίες όπως υγειο-
νομική περίθαλψη και εκπαίδευση και οι σχετικές 
υποδομές και εγκαταστάσεις καθώς επίσης και οι 
επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών, στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και στη στήριξη της Ε&Α 
είναι σημαντικά, μακροπρόθεσμα, για μια βιώσιμη 
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Εικόνα 8.7	Επιλεγμένες	κατηγορίες	δαπανών	του	ευρύτερου	δημόσιου	τομέα	EU-27,	2007,	
2009,	2012,	2019	και	2020
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Πλαίσιο	8.3	Η	αρχή	της	προσθετικότητας	στα	Ευρωπαϊκά	Διαρθρωτικά	και	Επενδυτικά	
Ταμεία

Ορισμός

Στους κανονισμούς για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 
2014–2020 αναφέρεται ότι η στήριξη την οποία πα-
ρέχουν θα πρέπει να έρχεται να προστεθεί, και όχι να 
αντικαταστήσει, δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές 
δαπάνες των κρατών μελών (δηλ. εθνικά χρηματοδο-
τούμενο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου ή εθνικά χρη-
ματοδοτούμενες επενδύσεις). Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προγραμματικής περιόδου, επομένως, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να διατηρούν ένα επίπεδο δημόσιων ή ισο-
δύναμων διαρθρωτικών δαπανών τουλάχιστον ισότι-
μων με το επίπεδο αναφοράς, το οποίο ορίζεται στην 
συμφωνία εταιρικής σχέσης, κατά την έναρξη της περι-
όδου. Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, να πούμε ότι 
αυτό ισχύει επίσης για τη νέα γενιά χρηματοδοτήσεων 
της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021–2027. 

Τα	κράτη	μέλη	τα	οποία	υποβλήθηκαν	σε	
επαλήθευση	την	περίοδο	2014–2020

Στον κανονισμό, αναφέρεται επίσης ότι η επαλήθευση 
τήρησης της αρχής της προσθετικότητας πραγματοποι-
είται μόνο σε εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία οι λιγότε-
ρο ανεπτυγμένες περιφέρειες καλύπτουν τουλάχιστον 
το 15 % του συνολικού πληθυσμού, λόγω της κλίμακας 
των χρηματοδοτικών πόρων οι οποίοι εκχωρούνται σε 
αυτές. Σε κράτη μέλη στα οποία οι λιγότερο ανεπτυγ-
μένες περιφέρειες καλύπτουν τουλάχιστον 65 % του 
συνολικού πληθυσμού, ο έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί 
σε εθνικό επίπεδο. Σε εκείνα όπου καλύπτεται περισσό-
τερο από το 15 % και λιγότερο από το 65 %, ο έλεγχος 
πρέπει να διεξαχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, γεγονός 
που σημαίνει ότι επικεντρώνεται στις περιφέρειες οι 
οποίες λαμβάνουν την περισσότερη στήριξη.

Κατά την περίοδο 2014–2020, 11 κράτη μέλη υπο-
βλήθηκαν σε επαλήθευση τήρησης της προσθετικό-
τητας σε εθνικό επίπεδο (Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, 
Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορ-
τογαλία, Ρουμανία και Σλοβακία) και τρία κράτη μέλη 
σε περιφερειακό επίπεδο (Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία).

Διαδικασία	ελέγχου

Η επαλήθευση τήρησης της αρχής της προσθετικότη-
τας διεξάγεται σε τρεις διαφορετικές στιγμές κατά τη 
διάρκεια του χρηματοδοτικού κύκλου της περιόδου 
2014–2020: (i) τη στιγμή της υποβολής της συμφω-
νίας εταιρικής σχέσης (εκ των προτέρων επαλήθευ-
ση)· (ii) το 2018 (ενδιάμεση επαλήθευση)· και (iii) το 
2022 (εκ των υστέρων επαλήθευση).

Τα σχεδιαζόμενα χαρακτηριστικά των δημόσιων διαρ-
θρωτικών δαπανών πρέπει να περιλαμβάνονται στις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Εφόσον οι συμφωνίες 
εγκριθούν, τα σχετικά αριθμητικά δεδομένα λαμβά-

νονται ως επίπεδο αναφοράς που πρέπει να διατη-
ρηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014–2020. 
Συνοψίζοντας, η διαδικασία επαλήθευσης συνίσταται 
στη σύγκριση του μέσου επιπέδου ακαθάριστου σχη-
ματισμού παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, 
όπως αναφέρεται στα προγράμματα σταθερότητας και 
σύγκλισης τα οποία υποβάλλονται ως μέρος του Ευ-
ρωπαϊκού Εξαμήνου, με τα επίπεδα αναφοράς τα οποία 
αναγράφονται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης (όπου 
η επαλήθευση πραγματοποιείται σε περιφερειακό επί-
πεδο, χρησιμοποιείται το επίπεδο του ακαθάριστου 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου των λιγότερο ανεπτυγ-
μένων περιφερειών). Ένα κράτος μέλος θεωρείται ότι 
συμμορφώθηκε με την αρχή της προσθετικότητας αν 
οι ετήσιες μέσες διαρθρωτικές δαπάνες ισούνται με ή 
υπερβαίνουν το επίπεδο αναφοράς. 

Η ενδιάμεση επαλήθευση διενεργείται αμιγώς για 
σκοπούς παρακολούθησης· δεν προβλέπονται δημο-
σιονομικές διορθώσεις σε αυτό το στάδιο, σε περί-
πτωση που ανιχνευτεί μη συμμόρφωση με την αρχή 
προσθετικότητας. Τα κράτη μέλη που εντοπίζονται να 
μη συμμορφώνονται καλούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επισπεύσουν τις δημόσιες επενδύσεις, 
έτσι ώστε να συμμορφωθούν εκ των υστέρων. Η Επι-
τροπή δύναται, επίσης, να αναθεωρήσει το επίπεδο 
αναφοράς των δημόσιων διαρθρωτικών δαπανών 
στη συμφωνία εταιρικής σχέσης, κατόπιν διαβούλευ-
σης με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αν η οικο-
νομική κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά από την 
κατάσταση όπως αυτή είχε εκτιμηθεί την εποχή της 
υιοθέτησης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εκ των υστέρων, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει δημο-
σιονομική διόρθωση, η οποία δεν πρέπει να υπερβαί-
νει το 5 % της χρηματοδότησης που είχε εκχωρηθεί 
αρχικά στις σχετικές λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέ-
ρειες, για την εν λόγω προγραμματική περίοδο.

Πορεία	των	εργασιών

Η ενδιάμεση επαλήθευση της αρχής της προσθετικό-
τητας για την περίοδο 2014–2020 πραγματοποιήθη-
κε από το 2018 έως το 2019. Μετά το πέρας της 
διαδικασίας, η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Ρουμανία 
κρίθηκαν ως μη συμμορφούμενες. Ως εκ τούτου, το 
φθινόπωρο του 2019, η Επιτροπή ενημέρωσε τις 
αντίστοιχες αρχές ότι θα πρέπει να αυξήσουν τις δη-
μόσιες επενδύσεις για να επιτύχουν τα απαιτούμενα 
επίπεδα. Η εκ των υστέρων επαλήθευση, το 2022, θα 
συνεκτιμήσει τυχόν σημαντικές μεταβολές της οικο-
νομικής κατάστασης από την ενδιάμεση επαλήθευση 
και μετά, οι οποίες προέκυψαν, μεταξύ άλλων, από την 
ύφεση λόγω της πανδημίας της COVID–19 και των 
αντιδράσεων των δημόσιων πολιτικών σε αυτήν.
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 ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Όλα αυτά είναι πι-
θανό να υποστούν είτε άνιση κοινωνικά εκχώρηση 
πόρων είτε σημαντική υστέρηση στην εκτέλεση δα-
πανών, αν αφεθούν να ρυθμιστούν από τις δυνάμεις 
της αγοράς.

Οι δημόσιες επενδύσεις έχουν έναν ιδιαιτέρως βα-
ρύνοντα ρόλο να διαδραματίσουν στον τομέα της 
ανάπτυξης, καθώς συμβάλλουν στην αύξηση και 
την ανανέωση του αποθέματος παγίων περιουσια-
κών στοιχείων (όπως κτιρίων, υποδομών και εγκα-
ταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών) το οποίο 
θα επηρεάσει την πορεία της οικονομικής ανάπτυ-
ξης και τις προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης 
μακροπρόθεσμα.

Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να λειτουργή-
σουν ως σημαντική ώθηση για την οικονομία κατά 
τη διάρκεια μιας περιόδου ύφεσης, όταν ο ιδιωτικός 
τομέας είναι επιφυλακτικός όσον αφορά τις επεν-
δύσεις. Επίσης, μπορούν να έχουν σημαντικές δια-
συνοριακές συνέπειες στην οικονομική μεγέθυνση, 
χάρη στους εμπορικούς δεσμούς στο πλαίσιο της 
ενιαίας αγοράς, οι οποίοι διανέμουν τα οικονομικά 
κέρδη σε όλη την οικονομία της ΕΕ. Τυχόν μείωση 
των δημόσιων επενδύσεων αποτελεί, ως εκ τούτου, 
αιτία ανησυχίας. Η χρηματοδότηση της πολιτικής 
συνοχής αυξάνει τις δημόσιες επενδύσεις στα κρά-
τη μέλη, ιδίως στα λιγότερο ανεπτυγμένα τα οποία 
ίσως να έχουν μικρότερο δημοσιονομικό περιθώριο 
για δαπάνες, σύμφωνα με την αρχή της προσθετικό-
τητας (βλ. πλαίσιο 8.3). Αποτελεί, συνεπώς, σημαντι-

κό μοχλό για οικονομική επανεξισορρόπηση και την 
ανάκαμψη μετά την κρίση.

Με εξαίρεση το 2009, κατά το οποίο κορυφώθηκαν 
οι προσπάθειες για τον μετριασμό της οικονομικής 
ύφεσης, υπήρξε γενική πτώση στις δημόσιες επεν-
δύσεις σε σχέση με το ΑΕγχΠ για την περίοδο από 
το 2008 έως το 2019 (εικόνα 8.8). Αυτό δείχνει ότι 
οι δημόσιες επενδύσεις δεν ανέκαμψαν ποτέ από 
τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008–2009, εγεί-
ροντας ανησυχία για τις συνέπειες τις οποίες μπο-
ρεί να έχουν τα περιορισμένα επίπεδα επενδύσεων 
στην ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. 
Η πανδημία ενδέχεται να έχει μειώσει ακόμη περισ-
σότερο τις δημόσιες επενδύσεις.

Οι δημόσιες επενδύσεις σημείωσαν μεγαλύτερη πτώ-
ση κατά την περίοδο 2008–2019 στις χώρες συνο-
χής (από 4,9 % του ΑΕγχΠ στο 3,8 %) από ό,τι στις 
χώρες εκτός συνοχής (από το 3,3 % στο 2,9 %). Αυτό 
σημαίνει ότι τα κράτη μέλη τα οποία χρειάζονται πε-
ρισσότερο τις επενδύσεις είναι εκείνα που τις μειώ-
νουν περισσότερο, με πιθανές αρνητικές συνέπειες 
για τον ρυθμό και τη βιωσιμότητα των συγκλίσεών 
τους προς το μέσο επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. 

Από γεωγραφικής άποψης, η μεγαλύτερη πτώση 
στις δημόσιες επενδύσεις παρατηρήθηκε στα νό-
τια κράτη μέλη (κατά 1,7 % ως προς το ΑΕγχΠ), 
και ακολούθησαν τα ανατολικά κράτη μέλη (0,7 %), 
ενώ μικρότερες μεταβολές καταγράφηκαν στα 
βορειοδυτικά κράτη μέλη, εκτός της Ιρλανδίας. 
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Εικόνα 8.8	Επενδύσεις	ευρύτερου	δημόσιου	τομέα,	2008,	2012,	2016	και	2019
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Στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία, ση-
μειώθηκε πτώση περίπου 3 %· στην Ισπανία, τη 
Λιθουανία και τη Βουλγαρία, πάνω από 2 %. Το υψη-
λό επίπεδο δημόσιου χρέους ίσως συνέβαλε στην 
ανάσχεση των δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα 
και την Ισπανία, όμως στα άλλα κράτη μέλη το κατα-
γεγραμμένο χρέος ήταν σημαντικά χαμηλότερο. 

Το ένα τρίτο των συνολικών δημόσιων επενδύσεων 
στην ΕΕ πηγαίνουν στην κατηγορία COFOG των οι-
κονομικών υποθέσεων (η οποία περιλαμβάνει την 

ενέργεια, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, ειδι-
κότερα), η οποία από μόνη της ανήλθε σε 1 % του 
ΑΕγχΠ, το 2019 (εικόνα 8.9). Σε κράτη μέλη συνοχής, 
το αριθμητικό δεδομένο ήταν σημαντικά μεγαλύτερο 
—1,6 % του ΑΕγχΠ, παρότι κυμαίνεται από 2,7 % του 
ΑΕγχΠ στην Ουγγαρία έως μόλις 0,2 % στην Κύπρο.

Στην κατηγορία των οικονομικών υποθέσεων, 
ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων αφιερώνεται 
στις μεταφορές, οι οποίες ανήλθαν σε 0,8 % του 
ΑΕγχΠ το 2019 στην ΕΕ· και σε όλα τα κράτη μέλη 
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 καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι των επεν-
δύσεων σε αυτήν την κατηγορία και κυμαίνονται 
από 2,4 % του ΑΕγχΠ στην Ουγγαρία έως το 0,2 % 
στην Κύπρο (εικόνα 8.10).

Στις χώρες συνοχής, οι επενδύσεις στις μεταφορές 
ανήλθαν μόλις λίγο κάτω από το 1,4 % του ΑΕγχΠ, 
διπλάσιο αριθμητικό δεδομένο από ό,τι στις χώρες 
εκτός συνοχής, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη 
κατασκευή δικτύων μεταφοράς, τα οποία οφείλουν 
να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και σύγκλιση.

Οι δημόσιες επενδύσεις στην Ε&Α αποτελούν ση-
μαντικό παράγοντα προώθησης της ανάπτυξης και 
τη δεύτερη μεγαλύτερη συνιστώσα επενδύσεων 
στην κατηγορία των οικονομικών υποθέσεων στην 
EU-27, με μόλις λίγο κάτω από το 0,2 % του ΑΕγχΠ, 
το 2019. Οι μεγαλύτερες δαπάνες πραγματοποιή-
θηκαν στη Γαλλία (0,4 % του ΑΕγχΠ), και ακολούθη-
σε η Αυστρία (0,3 %).

Αντίθετα από ό,τι συνέβη με τις επενδύσεις στις 
μεταφορές, οι χώρες εκτός συνοχής επένδυσαν 
σχεδόν διπλάσιο ποσό του ΑΕγχΠ τους στην Ε&Α 
από ό,τι οι χώρες συνοχής (0,2 % έναντι 0,1 %). Το 
σχετικά χαμηλό επίπεδο επενδύσεων θα μπορούσε 
να αποβεί επιβλαβές για την ικανότητα των χωρών 
για καινοτομία, αλλά και για την ικανότητα των χω-
ρών να στηρίζουν την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. 

3.	Υποεθνικά	δημόσια	
οικονομικά	και	αποκέντρωση

3.1	Οι	υποεθνικές	κυβερνήσεις	
υλοποιούν	μεγάλο	μέρος	των	
δημόσιων	δαπανών,	αλλά	με	
αισθητές	διαφορές	σε	όλη	την	ΕΕ

Αυτό το τμήμα εστιάζεται στις δημόσιες δαπάνες 
και έσοδα σε υποεθνικό επίπεδο (δηλ. των περι-
φερειακών και τοπικών αρχών ή των διοικήσεων 
ομόσπονδων κρατιδίων σε ομόσπονδα κράτη μέλη) 
και τις μεταβολές που συντελέστηκαν τα τελευταία 
χρόνια, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την πανδημία 
της νόσου COVID–19.

Κατά την εξέταση των υποεθνικών οικονομικών, 
είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα αριθμητικά 
δεδομένα για τις δημόσιες επενδύσεις ή τις λοιπές 

δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις υποεθνικές 
δημόσιες αρχές καθώς και για τα έσοδα που αυτές 
συλλέγουν, περιλαμβάνουν τα ποσά που διοχετεύ-
θηκαν μέσα από αυτές από άλλους υποτομείς της 
γενικής κυβέρνησης, δηλαδή από την κεντρική κυ-
βέρνηση. Οι εν λόγω αρχές ενδέχεται να είναι υπεύ-
θυνες για τη διαχείριση των δαπανών ή τη συλλογή 
των εσόδων, αλλά ενδέχεται να έχουν περιορισμένη 
αυτονομία σε σχέση με τις υποκείμενες αποφάσεις 
σχετικά με πολιτικές, επενδύσεις ή φορολόγηση. Ένα 
ξεχωριστό τμήμα παρακάτω αξιολογεί τον βαθμό 
αυτονομίας τον οποίο διαθέτουν οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές.

Οι δαπάνες οι οποίες εκτελούνται από ή διοχετεύο-
νται μέσα από τις υποεθνικές αρχές στην ΕΕ, ομοί-
ως με τις τάσεις που παρατηρούνται για τα δημόσια 
οικονομικά συνολικά, συμπεριφέρονται με ένα αντι-
κυκλικό τρόπο σε σχέση με το ΑΕγχΠ και τείνουν να 
αυξάνονται όσο αυτό το τελευταίο σημειώνει πτώση. 
Πέρα από τα χρόνια της ύφεσης, οι υποεθνικές δη-
μόσιες δαπάνες μοιάζουν να ήταν σχετικά σταθερές 
κατά την περίοδο 2004–2019, στο 15–16 % του 
ΑΕγχΠ (εικόνα 8.11). Αυξήθηκαν απότομα, ωστόσο, 
το 2020, κάνοντας άλμα κατά 1,6 % σε σχέση με το 
ΑΕγχΠ ως άμεση συνέπεια της πανδημίας. Όλα τα 
κράτη μέλη, εκτός της Ουγγαρίας, σημείωσαν άνοδο, 
και αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Ισπανία (πάνω 
από 3 % σε σχέση με το ΑΕγχΠ), τη Γερμανία και το 
Βέλγιο (πάνω από 2 %) από το 2019 έως το 2020.

Τα υποεθνικά έσοδα ήταν εξίσου σταθερά κατά την 
περίοδο 2009–2019 και ανέρχονταν σε περίπου 
9–10 % του ΑΕγχΠ, ένα πολύ χαμηλότερο επίπε-
δο από ό,τι οι δαπάνες, μια διαφορά η οποία μειώ-
θηκε τουλάχιστον μερικώς από μεταφορές από την 
κεντρική κυβέρνηση. Η γενική τάση των δαπανών 
έδειξε μικρή αύξηση από τα χρόνια που προηγού-
νταν αμέσως της Μεγάλη Ύφεση και μετά. Αυτό μπο-
ρεί να αντικατοπτρίζει μια μικρή αύξηση της αποκέ-
ντρωσης στη συλλογή εσόδων, μια πιθανή αύξηση 
της δημοσιονομικής αυτονομίας των υποεθνικών 
αρχών ή μια αύξηση των καθηκόντων που τους 
έχουν ανατεθεί.

Ένα αξιοσέβαστο μέρος των δημοσίων δαπανών 
εκτελείται από τις υποεθνικές αρχές σε όλη την ΕΕ 
(εικόνα 8.12). Στην EU-27, το 2019, ήταν περίπου 
ένα τρίτο (32 %) και παράμεινε σε μεγάλο βαθμό 
αμετάβλητο κατά τα 11 προηγούμενα χρόνια. 

Ωστόσο, υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορές του 
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θεσμικού περιβάλλοντος. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
δαπανών που εκτελούνται από υποεθνικές αρχές 
συναντάται στα ομόσπονδα κράτη μέλη (Αυστρία, 
Βέλγιο και Γερμανία) και σε κράτη μέλη όπου η 
κυβέρνηση είναι σε μεγάλο βαθμό αποκεντρω-
μένη (Ισπανία, Δανία, Φινλανδία και Σουηδία). Στη 
Δανία, 65 % των δαπανών εκτελέστηκαν από υπο-
εθνικές αρχές το 2019, ενώ ήταν πάνω από 50 % 
στη Σουηδία και πάνω από 40 % στην Ισπανία, το 
Βέλγιο, τη Φινλανδία και τη Γερμανία. Αντίθετα, στην 
Κύπρο και τη Μάλτα, οι υποεθνικές αρχές εκτέλε-

σαν κάτω από 5 % των δαπανών· και στην Ελλάδα, 
την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο μόλις περίπου το 
10 % ή λιγότερο. 

Μολονότι το ποσοστό δαπανών το οποίο εκτελείται 
από υποεθνικές αρχές υπήρξε σχετικά σταθερό μέσα 
στον χρόνο στα περισσότερα κράτη μέλη, υπάρχουν 
ορισμένες εξαιρέσεις. Από το 2008 έως το 2019 το 
ποσοστό αυξήθηκε κατά πάνω από 8 % στο Βέλγιο, 
πάνω από 4 % στη Σουηδία και πάνω από 3 % στην 
Πολωνία· ενώ ελαττώθηκε κατά πάνω από 2 % 
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Εικόνα 8.12	Υποεθνικές	δημόσιες	δαπάνες,	2008,	2012,	2016	και	2019
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σε επτά κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και κατά πάνω 
από 8 % στην Ουγγαρία και 6 % στην Ιρλανδία. Πιο 
πρόσφατα, από το 2016 έως το 2019, αυξήθηκε 
κατά περίπου 3 % στην Πολωνία, την Τσεχία και τη 
Σλοβακία, και μειώθηκε κατά πάνω από 3 % στη 
Ρουμανία, το μόνο κράτος μέλος όπου σημείωσε 
σημαντική πτώση κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Συνολικά, καταγράφηκαν οι τάσεις για αισθητά μι-
κρότερη αποκέντρωση δαπανών σε χώρες συνοχής 
από ό,τι σε χώρες εκτός συνοχής (με το ποσοστό 

των υποεθνικών δαπανών να είναι 23 % στις πρώ-
τες το 2019 έναντι 34 % στις δεύτερες). Εντούτοις, 
υπάρχουν ενδείξεις για μια πιθανή αύξηση της απο-
κέντρωσης, με το ποσοστό των υποεθνικών δαπα-
νών στις χώρες συνοχής να σημειώνει άνοδο κατά 
2,1 % μέσα στα τρία έτη που προηγήθηκαν του 
2019 (έναντι μιας αύξησης μόλις 0,2 % στις χώρες 
εκτός συνοχής).

Οι δαπάνες των υποεθνικών αρχών συγκε-
ντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. 
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Εικόνα 8.14	Υποεθνικές	δημόσιες	επενδύσεις	σε	επιλεγμένους	τομείς	πολιτικής,	2019



Όγδοη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

256

Στην ΕΕ  συνολικά, το 2019, σχεδόν το 50 % απορ-
ροφήθηκε από τους τομείς εκπαίδευσης, υγείας, 
προστασίας του περιβάλλοντος και οικονομικών 
υποθέσεων (ως επί το πλείστον, στις μεταφορές) σε 
σύγκριση με το 36 % στην περίπτωση των συνο-
λικών κρατικών δαπανών9. Και πάλι σημειώθηκαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. 
Στην Εσθονία, τη Λιθουανία, την Κροατία, την Τσεχία, 
τη Σλοβενία και την Ιταλία, πάνω από το 65 % των 
υποεθνικών δαπανών απορροφήθηκαν από τομείς 
οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ σε σχετικά 
μικρό βαθμό συνέβη αυτό στη Μάλτα και την Κύπρο.

Το 2019 οι υποεθνικές αρχές εκτέλεσαν πάνω από 
80 % των δημόσιων δαπανών για την προστασία 
του περιβάλλοντος, και πάνω από το 65 % των δα-
πανών εκπαίδευσης, καθώς επίσης το 47 % των 
δαπανών για τις οικονομικές υποθέσεις, και πάνω 
από το ένα τρίτο των δαπανών στον τομέα της υγει-
ονομικής περίθαλψης (εικόνα 8.13).

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι δημόσιες δαπάνες σε 
αυτούς τους τομείς εκτελούνται σχεδόν εξ ολοκλή-
ρου από υποεθνικές αρχές. Συγκεκριμένα, το 90 % 
των δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος 
καταβλήθηκαν σε υποεθνικό επίπεδο το 2019 στην 
Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και τη Λιθουανία, 

9 Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι, στην ταξινόμηση COFOG, η οποία 
χρησιμοποιείται στην παρούσα ανάλυση, οι μεταβιβάσεις γενικής 
φύσης μεταξύ των υποτομέων της διοίκησης περιλαμβάνονται στις 
υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (τμήμα 01), οι οποίες 
περιλαμβάνονται εντός της κατηγορίας «άλλα».

πάνω από το 90 % της υγειονομικής περίθαλψης 
στην Ιταλία, τη Δανία, τη Σουηδία και την Ισπανία, 
και πάνω από το 90 % των δαπανών της εκπαίδευ-
σης στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Από το 2004 έως το 2019, οι υποεθνικές δαπάνες 
για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγει-
ονομική περίθαλψη σημείωσαν πτώση ως ποσοστό 
των συνολικών δημόσιων επενδύσεων σε αυτούς 
τους τομείς, μολονότι το σύνολο αυξήθηκε ως ποσο-
στό του ΑΕγχΠ, καταδεικνύοντας ότι περισσότερες 
δαπάνες διεκπεραιώνονται από την κεντρική κυβέρ-
νηση. Ταυτόχρονα, ωστόσο, το υποεθνικό ποσοστό 
δαπανών για την εκπαίδευση αυξήθηκε κατά πάνω 
από 3 %.

Όπως και σε επίπεδο συνολικών δαπανών, η κοι-
νωνική προστασία ήταν ο σημαντικότερος τομέας 
δαπανών οι οποίες εκτελέστηκαν ή διοχετεύθη-
καν μέσω των υποεθνικών αρχών, στην EU-27, το 
2019, στο 3,5 % του ΑΕγχΠ, και ακολούθησε ο το-
μέας της εκπαίδευσης (3 %), της υγειονομικής περί-
θαλψης και των οικονομικών υποθέσεων (έκαστος 
μόλις λίγο επάνω από 2 %). Οι δαπάνες για την προ-
στασία του περιβάλλοντος ανήλθαν σε μόλις 0,6 % 
του ΑΕγχΠ (εικόνα 8.14).

Και πάλι σημειώθηκε σημαντική διακύμανση μεταξύ 
των κρατών μελών. Συνολικά, οι δαπάνες οι οποί-
ες εκτελέστηκαν από υποεθνικές αρχές ήταν πάνω 
από 8 % χαμηλότερες σε σχέση με το ΑΕγχΠ στις 
χώρες συνοχής (9,5 %) από ό,τι στις χώρες εκτός 
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συνοχής (17,6 %). Οι δαπάνες σε όλους τους το-
μείς ήταν χαμηλότερες στις πρώτες, ειδικά για την 
κοινωνική προστασία (2,4 % χαμηλότερες), για την 
υγειονομική περίθαλψη (1,3 % χαμηλότερες) και για 
την εκπαίδευση (0,9 % χαμηλότερες).

Σε μεμονωμένα κράτη μέλη, οι υποεθνικές δαπά-
νες για την κοινωνική προστασία κυμάνθηκαν από 
πάνω από 18 % του ΑΕγχΠ στη Δανία, και κοντά 
στο 6 % στη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία και 
τη Γερμανία, σε μόλις περίπου 1 % ή χαμηλότερα 
σε 16 κράτη μέλη (μεταξύ άλλων, έφτασε στο μη-
δέν στη Μάλτα και την Κύπρο). Οι δαπάνες για την 
εκπαίδευση από τις υποεθνικές αρχές κυμάνθηκαν 
κοντά στο 7 % του ΑΕγχΠ στο Βέλγιο, και στο 4 % 
ή παραπάνω στη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Λετονία, 
τις Κάτω Χώρες, την Εσθονία και την Ισπανία· 
όμως βρέθηκε πολύ κάτω του 1 % στην Ουγγαρία, 
την Ιταλία, την Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο, τη 
Ρουμανία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία, και, εκ νέου, 
στο μηδέν στην Κύπρο και τη Μάλτα. Οι δαπάνες 
για την υγειονομική περίθαλψη αντιστοιχούσαν στο 
6 % του ΑΕγχΠ στη Δανία, τη Σουηδία, την Ιταλία, τη 
Φινλανδία και την Ισπανία· όμως, κατέγραψαν ποσο-
στό πολύ κάτω του 1 % στη Βουλγαρία, τη Γερμανία, 
τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, τη 
Σλοβακία, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο —και μη-
δέν στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη 
Μάλτα. Αυτές οι διακυμάνσεις αντικατοπτρίζουν 
τόσο τις διαφορετικές αρμοδιότητες των υποεθνι-
κών αρχών όσον αφορά τις δαπάνες σε διάφορους 
τομείς όσο και διαφορετικές δομές διακυβέρνησης.

3.2	Οι	υποεθνικές	διοικήσεις	
αναλαμβάνουν	την	πλειονότητα	
των	δημόσιων	επενδύσεων

Οι υποεθνικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διεκπεραίωση δημόσιων επενδύσεων. 
Το 2019 οι δαπάνες τους σε επενδύσεις (ακαθά-
ριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) ήταν 1,7 % 
του ΑΕγχΠ στην EU-27, ή 58 % των συνολικών δη-
μόσιων επενδύσεων (εικόνα 8.15).

Μολονότι οι επενδυτικές δαπάνες που εκτελέστηκαν 
από υποεθνικές αρχές, σε γενικές γραμμές, κυμαί-
νονταν με τρόπο ενισχυτικό των κυκλικών τάσεων 
σε σχέση με το ΑΕγχΠ, βαίνοντας μειούμενες κατά 
τη διάρκεια οικονομικών υφέσεων, όπως στην πε-
ρίπτωση των συνολικών δημόσιων επενδύσεων, η 
διακύμανση ήταν εντονότερη στις χώρες συνοχής 
παρά στις χώρες εκτός συνοχής. 

Οι υποεθνικές δαπάνες για επενδύσεις ανήλθαν πε-
ρίπου στο ίδιο ποσό σε σχέση με το ΑΕγχΠ τόσο στις 
χώρες συνοχής όσο και στις χώρες εκτός συνοχής, 
κατά την τριετία 2018–2020, σημειώνοντας αύξη-
ση στις πρώτες μέχρι να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο 
με αυτό του 2004 και παραμένοντας στις δεύτε-
ρες ελαφρώς χαμηλότερα από το εν λόγω επίπεδο. 
Παράλληλα, το υποεθνικό ποσοστό δημόσιων επεν-
δύσεων ήταν πολύ μικρότερο στις χώρες συνοχής, 
παρότι η διαφορά προοδευτικά περιορίστηκε κατά 
σχεδόν το ήμισυ, από το 2004 έως το 2020.
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Εικόνα 8.16	Υποεθνικές	δημόσιες	επενδύσεις,	2008,	2012,	2016	και	2019
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Πλαίσιο	8.4	Προσμέτρηση	των	περιφερειακών	δημόσιων	επενδύσεων:	ένα	πιλοτικό	
πρόγραμμα

Οι δημόσιες επενδύσεις διαδραματίζουν 
βασικό ρόλο στη μείωση των περιφερει-
ακών ανισοτήτων Για την ομαλή λειτουρ-
γία των σύγχρονων οικονομιών είναι ση-
μαντικό να παρέχονται βασικές δημόσιες 
υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες. Αυτές 
δεν πρόκειται να παρασχεθούν από τον 
ιδιωτικό τομέα και συνιστούν βασικούς 
παράγοντες για τη μακροπρόθεσμη οι-
κονομική μεγέθυνση. Οι υποδομές μετα-
φορών, για παράδειγμα, χρηματοδοτού-
νται σχεδόν εξ ολοκλήρου από δημόσιες 
επενδύσεις. Μεταξύ των δημόσιων επεν-
δύσεων συγκαταλέγεται και η στήριξη 
στην Ε&Α και την καινοτομία, στοιχεία 
τα οποία είναι απαραίτητες κινητήριες 
δυνάμεις της ανάπτυξης. Οι δημόσιες 
συμβάσεις είναι επίσης αναγκαίες για 
την αντιμετώπιση προκλήσεων οι οποί-
ες συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, 
την αστικοποίηση και την ψηφιοποίηση. 
Συνολικά, οι δημόσιες επενδύσεις δια-
μορφώνουν τις επιλογές που έχουν οι 
άνθρωποι όσον αφορά το πού να ζήσουν 
και να εργαστούν, επηρεάζουν τη φύση 
και τη θέση των ιδιωτικών επενδύσεων 
και έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής.

Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να 
βοηθήσουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες να καλύψουν τη διαφορά. 
Αυτές οι περιφέρειες συνήθως μένουν 
πίσω όσον αφορά τις βασικές υποδο-
μές, τις επιδόσεις της Ε&Α και της και-
νοτομίας, την ικανότητα μετριασμού 
των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 
και την ικανότητα προσέλκυσης ιδιωτι-
κών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, ο υπο-
λογισμός των περιφερειακών δημόσι-
ων επενδύσεων έχει κρίσιμη σημασία 
για τη στήριξη των πολιτικών εδαφικής 
ανάπτυξη, όπως της πολιτικής συνοχής. 
Για αυτόν τον λόγο ξεκίνησε το 2020 
ένα πιλοτικό έργο της Eurostat για να 
δοκιμάσει τη σκοπιμότητα της συλλογής 
αυτών των δεδομένων. Απώτερος στό-
χος είναι να συμφωνηθεί μια εναρμονι-
σμένη μεθοδολογία και να παράγονται 
ετήσια δεδομένα για τις δημόσιες επεν-
δύσεις ανά περιφέρεια NUTS 2.

Ως μέρος αυτού του έργου, μια ανάλυση 
των δημόσιων επενδύσεων (ακαθάρι-
στος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) ανά 
περιφέρειες, με βάση την  περιφερειακή 
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Χάρτης 8.1 Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου σε επίπεδο αυτόνοµων κοινοτήτων 
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Το 2019 οι δημόσιες επενδύσεις οι οποίες πραγ-
ματοποιήθηκαν από υποεθνικές αρχές ήταν ιδιαι-
τέρως υψηλές σε σχέση με το ΑΕγχΠ στη Σουηδία 
και τη Φινλανδία (μόλις κάτω από 3 % σε αμφότε-
ρες)· ήταν πάνω από 2 % σε επτά άλλα κράτη μέλη 
(Λετονία, Κροατία, Γαλλία, Πολωνία, Βέλγιο, Τσεχία 
και Ρουμανία), όμως ήταν κάτω από 1 % στην 
Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο 
και τη Μάλτα. Σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη με 
σχετικά χαμηλά επίπεδα υποεθνικών επενδύσεων 
κατέγραφαν χαμηλές συνολικές δαπάνες σε υποε-
θνικό επίπεδο (εικόνα 8.16). 

Σε 16 κράτη μέλη, οι υποεθνικές δημόσιες επεν-
δύσεις ήταν χαμηλότερες σε σχέση με το ΑΕγχΠ το 
2019 από ό,τι ήταν το 2008· οι πιο χαμηλές τιμές 
αφορούσαν την Ιρλανδία (2,3 % χαμηλότερες) και 

την Ισπανία (1,6 % χαμηλότερες) και σε μόνο ελα-
φρώς μικρότερο βαθμό τη Λετονία, την Πορτογαλία 
και τη Λιθουανία. Ήταν υψηλότερες το 2019 σε 11 
κράτη μέλη, ιδίως στη Σουηδία και τη Φινλανδία. 
Στο πλαίσιο 8.4 αναφέρονται τα αποτελέσματα ενός 
πιλοτικού έργου για τις περιφερειακές (NUTS 2) δη-
μόσιες επενδύσεις.

3.3	Περιφερειακή	και	τοπική	αυτονομία

Όπως τονίστηκε παραπάνω, το ποσό των δαπανών 
το οποίο ανέλαβαν οι υποεθνικές αρχές και το ποσό 
των εσόδων το οποίο συνέλεξαν δεν αντικατοπτρί-
ζει αναγκαστικά την αυτονομία τους στη χάραξη 
πολιτικών. Η περιφερειακή και τοπική αυτονομία 
συνιστά σημαντικό παράγοντα για την προώθηση 
τοποκεντρικών πολιτικών.

και τοπική διακυβέρνηση, αλλά όχι την κεντρική κυβέρ-
νηση, συλλέχτηκε για την Ισπανία (χάρτης 8.1). Αυτά τα 
αριθμητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι δημόσιες επενδύ-
σεις ανά αυτά τα δύο επίπεδα διακυβέρνησης διέφεραν 
σε μεγάλο βαθμό από τη μια περιφέρεια στην άλλη. 
Οι χαμηλότερες επενδύσεις καταγράφηκαν (0,7 % του 
ΑΕγχΠ) στην περιφέρεια πρωτεύουσας της Comunidad 
de Madrid, και οι υψηλότερες στη λιγότερο ανεπτυγμέ-
νη περιφέρεια της Extremadura (2,4 %). Οι περιφέρειες 
μετάβασης στη βορειοανατολική Ισπανία παρουσίαζαν 
την τάση να έχουν σχετικά υψηλά επίπεδα επενδύσεων, 
ενώ ορισμένες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέ-
ρειες στην κεντρική και νότια Ισπανία παρουσίαζαν τι-
μές κάτω του μέσου όρου.

Για την Πολωνία (χάρτης 8.2), διατίθεται ανάλυση των 
δημόσιων επενδύσεων ανά περιφέρειες με βάση όλα 
τα επίπεδα διακυβέρνησης. Οι δημόσιες επενδύσεις 
κυμάνθηκαν από 6,8 % του ΑΕγχΠ στη βορειοδυτι-
κή περιφέρεια της Warmińsko-Mazurskie έως 3,2 % 
στην περιφέρεια πρωτεύουσας Warszawski stołeczny. 
Σε γενικές γραμμές, οι δημόσιες επενδύσεις ως ποσο-
στό του ΑΕγχΠ ήταν αισθητά υψηλότερες στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες από ό,τι στις περισσότερο 
ανεπτυγμένες, αλλά με μερικές εξαιρέσεις, για πα-
ράδειγμα, οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες στη 
νοτιοανατολική Πολωνία είχαν λιγότερες δημόσιες 
επενδύσεις από ό,τι οι συγκριτικά πιο προηγμένες πε-
ριφέρειες στα βορειοδυτικά.
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Πλαίσιο	8.5	Εξουσία	αυτοδιοίκησης	στις	μητροπολιτικές	περιφέρειες	

Ο περιφερειακός δείκτης αυτοδιοίκησης, ο οποίος 
προσμετρά την εξουσία η οποία ασκείται από μια πε-
ριφερειακή κυβέρνηση στους εκεί κατοίκους, υπολο-
γίζεται ξεχωριστά για τις μητροπολιτικές περιφέρειες 
της ΕΕ. Αυτό ρίχνει περισσότερο φως στην πολυεπί-
πεδη αρχιτεκτονική διακυβέρνησης των κρατών με-
λών της ΕΕ, πέρα από τις συμβατικές κατηγορίες των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών οι οποίες έχουν 
ήδη περιγραφεί στο παρόν τμήμα.

Για τους σκοπούς του υπολογισμού του δείκτη αυτοδι-
οίκησης, μια μητροπολιτική περιφέρεια ορίζεται ως μια 
συνεχής περιοχή δικαιοδοσίας πολλαπλών σκοπών, η 
οποία συνδυάζει μια πόλη (ή περισσότερες πόλεις) 
και τους δήμους που τη(τις) περιβάλλει(ουν) με σκοπό 
την αντιμετώπιση ζητημάτων τα οποία προκύπτουν 
από την «συναστικοποίηση» (δηλ. από το γεγονός ότι 
αρκετές μικρές πόλεις τείνουν να συγχωνευτούν με 
τα προάστια μιας κεντρικής πόλης, ώστε να δημιουρ-
γηθεί μια εκτεταμένη αστική περιοχή). Μια περιφέρεια 
κωδικοποιείται ως μητροπολιτική αν πληροί τα ακό-
λουθα κριτήρια: (i) αν βρίσκεται ανάμεσα στο τοπικό 
επίπεδο διακυβέρνησης και το εθνικό επίπεδο· (ii) αν 
έχει πληθυσμό τουλάχιστον 150 000 άτομα· και (iii) 
αν η περιοχή δικαιοδοσίας έχει κωδικοποιηθεί από 
τον νόμο1. Να σημειώσουμε ότι αυτός ο ορισμός δι-
αφέρει από τον ορισμό που χρησιμοποιεί η Eurostat 
για τις μητροπολιτικές περιφέρειες2.

Ο δείκτης ο οποίος παρουσιάζεται στην εικόνα 8.18 
συνιστά την αθροιστική μέτρηση των βαθμολογιών 
τις οποίες συγκεντρώνουν οι περιφερειακές αρχές 
στα ακόλουθα θέματα: θεσμικό βάθος, πεδίο εφαρμο-
γής πολιτικής, δημοσιονομική αυτονομία, αυτονομία 
δανεισμού και εκπροσώπηση.

Ο αριθμός των μεμονωμένων μητροπολιτικών πε-
ριφερειών (π.χ. η πρωτεύουσα Wien της Αυστρίας) 
και των μητροπολιτικών περιφερειακών κατηγοριών 
(π.χ. η Stadtstaaten στη Γερμανία, η οποία περιλαμ-
βάνει τις πόλεις του Βερολίνου, της Βρέμης και του 
Αμβούργου) έχει αυξηθεί με το πέρασμα του χρόνου. 
Το 1990, υπήρχαν μόνο 12 διοικητικές οντότητες σε 
μόνο πέντε κράτη μέλη (στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη 
Γερμανία, τη Γαλλία και την Ουγγαρία), όπου το 2018, 
το τελευταίο έτος για το οποίο διατίθενται στοιχεία, 
υπήρχαν 23 σε 15 κράτη μέλη, όπου περιλαμβάνο-
νταν: (i) οι περιφέρειες πρωτεύουσας στην Αυστρία, 
το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Κροατία, την Τσεχία, τη 
Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και 
τη Σλοβενία·(ii) μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές στη 

1 Hooghe et al. (eds) (2016).

2 Βλ. κεφάλαιο 2 αυτής της έκθεσης.

Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία· 
και (iii) περιφερειακές κατηγορίες, η κάθε μία με αρ-
κετές μεμονωμένες πόλεις στη Γερμανία, τη Γαλλία, 
την Ουγγαρία, την Ιρλανδία και την Πολωνία. Η μεγα-
λύτερη αύξηση αριθμού καταγράφηκε από το 1990 
έως το 2000, όταν μητροπολιτικές περιφέρειες εγκαι-
νιάστηκαν σε αρκετά ανατολικά και νότια κράτη μέλη.

Μαζί με μακροχρόνια παραδείγματα μητροπολιτικών 
περιφερειών οι οποίες δημιουργήθηκαν στην Αυ-
στρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, υπάρχουν 
και μερικά σύντομης διάρκειας ζωής. Για παράδειγ-
μα, η Ευρύτερη Αρχή της Κοπεγχάγης (Hovedstadens 
Udviklingsråd) στη Δανία (2000–2006), το 
«plusregio’s» στις Κάτω Χώρες (2006–2015) και 
η ένωση 11 δήμων οι οποίοι σχημάτισαν την πόλη 
της πρωτεύουσας Βαρσοβίας («miasta stołecznego 
Warszawy») στην Πολωνία (1994–2002) όλα διακό-
πηκαν, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. στη 
Βαρσοβία) οι εν λόγω δήμοι συγχωνεύτηκαν στη συ-
νέχεια. Αυτό δείχνει τη διαφορετική ένταση πολιτικής 
δέσμευσης για τέτοιου είδους οντότητες και πώς αυτή 
μπορεί να μεταβληθεί με τον καιρό. Μολονότι αρκετές 
μητροπολιτικές περιφέρειες καταργήθηκαν εξολοκλή-
ρου, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντικαταστάθηκαν 
από άλλες οντότητες και μορφές συνεργασίας μεταξύ 
των τοπικών αρχών, όπως συνέβη στη μητροπολιτι-
κή περιοχή της Βαρκελώνης (Área Metropolitana de 
Barcelona), η οποία αντικατέστησε την πρώην Entitad 
Municipal Metropolitana de Barcelona με αυξημένη 
αυτονομία.

Οι μητροπολιτικές περιφέρειες οι οποίες καθιερώ-
θηκαν τελευταίες είναι η Zaragoza στην Ισπανία το 
2018, η κατηγορία της μητροπολιτικής πόλης («città 
metropolitana») στην Ιταλία το 2015, οι κατηγορίες 
«city» και «city and county councils» στην Ιρλανδία 
το 2014, και η κατηγορία «métropole» στη Γαλλία το 
2010.

Όσον αφορά τον βαθμό διοικητικής αυτονομίας, όπως 
αυτή προσμετράται από τον δείκτη αυτοδιοίκησης, γε-
νικώς δεν υπάρχει μεγάλη διακύμανση στο πέρασμα 
του χρόνου για μεμονωμένες οντότητες, αφότου αυ-
τές έχουν καθιερωθεί. Ωστόσο, μια ορισμένη αύξηση 
ως προς την αυτονομία μοιάζει να συντελέστηκε στη 
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest στο Βέλγιο, τις δύο πορτογαλικές μητροπολι-
τικές περιοχές, τις γαλλικές «communautés urbaines» 
και την ευρύτερη περιοχή του Ζάγκρεμπ στην Κρο-
ατία. Η μόνη περίπτωση αισθητής μείωσης της αυ-
τονομίας αφορά τις αστικές κομητείες (Megyei jogú 
városok) στην Ουγγαρία.
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Το 2018, ο δείκτης αυτοδιοίκησης κατέγραψε τις υψη-
λότερες βαθμολογίες σε μητροπολιτικές περιφέρειες 
που βρίσκονται στα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμα-
νίας (με τις πόλεις-κρατίδια των Berlin, Bremen και 
Hamburg να βαθμολογούνται με 15 στα 18, ευθυ-
γραμμισμένες με τις βαθμολογίες για τις συμβατικές 
περιφέρειες), στην Αυστρία (με τη Vienna να βαθ-
μολογείται με 14, και πάλι όπως και οι συμβατικές 
περιφέρειες) και στο Βέλγιο (με τη Bruxelles/Brussel 
να βαθμολογείται με 13, ελαφρώς χαμηλότερα από 
τον μέσο όρο για τις συμβατικές περιφέρειες). Οι επό-
μενες υψηλότερες βαθμολογίες ήταν για περιφέρειες 
πρωτεύουσας στην Κροατία, τη Γαλλία και τη Σλοβα-
κία (όλες πάνω από ό,τι στις συμβατικές περιφέρειες 
στα αντίστοιχα κράτη μέλη). Αντίθετα, η ένωση των 
πόλεων και διαμερισμάτων στη περιοχή του Ρουρ της 

Γερμανίας κατέγραψαν βαθμολογία μόλις 6 στα 18 
όσον αφορά την αυτονομία, και οι δύο πορτογαλικές 
μητροπολιτικές περιφέρειες της Λισαβόνας και του 
Πόρτο ελαφρώς λίγο παραπάνω (8 στα 18), με τις 
περισσότερες άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες να 
κατέχουν βαθμολογίες 9 ή 10.

Το επίπεδο αυτονομίας των μητροπολιτικών περι-
φερειών σε σύγκριση με τις συμβατικές περιφέρειες 
είναι ιδιαιτέρως υψηλό στη Σλοβενία και την Πορτο-
γαλία, όπου καταγράφονται βαθμολογίες κατά περί-
που 7 βαθμούς υψηλότερες από τις βαθμολογίες στις 
συμβατικές περιφέρειες, οι οποίες κατέχουν σχετικά 
χαμηλές βαθμολογίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ωστόσο, οι μητροπολιτικές περιφέρειες έχουν χαμη-
λότερο επίπεδο αυτονομίας από τις συμβατικές, όπως 
στην Ιταλία και την Ισπανία, και εν μέρει στη Γερμανία.
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Εικόνα 8.18	Δείκτης	αυτοδιοίκησης	μητροπολιτικών	περιφερειών,	1990,	2000,	2010	και	2018

Πηγή: Υπολογισμοί της ΓΔ REGIO με βάση τις βαθμολογίες RAI v.3.1 για τις μητροπολιτικές περιφέρειες 
(https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority-2/).
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Δύο δείκτες οι οποίοι προκύπτουν από τον δείκτη 
περιφερειακής εξουσίας (RAI) και τον δείκτη τοπικής 
αυτονομίας (LAI), παρέχουν καλύτερες μετρήσεις εν 
προκειμένω, υπολογίζοντας τον βαθμό της περιφε-
ρειακής και τοπικής «αυτοδιοίκησης»10. Οι δείκτες, 
ένας για τις περιφερειακές αρχές και ένας για τις 
τοπικές αρχές, καλύπτουν πέντε διαστάσεις: θεσμική 

10 Ο RAI προσμετρά τον βαθμό αυτοδιοίκησης και επιμερισμένης δι-
οίκησης, ο οποίος ασκείται από αρχές περιφερειακής διακυβέρνη-
σης στις χώρες τους (Hooghe et al. [eds], 2016)· ο LAI προσμετρά 
τον βαθμό αυτοδιοίκησης και διαδραστικής διοίκησης οι οποίες 
ασκούνται από τις τοπικές αρχές (Ladner et al., 2015). Αμφότεροι 
οι δείκτες βασίζονται σε κρίσεις εμπειρογνωμόνων. Οι δείκτες, οι 
οποίοι χρησιμοποιούνταν στο παρόν τμήμα, αντικατοπτρίζουν μόνο 
τις συνιστώσες αυτοδιοίκησης των RAI και LAI. 

αυτονομία· πολιτική αυτονομία δημοσιονομική αυτο-
νομία· αυτονομία δανεισμού· και αυτονομία εκπρο-
σώπησης ή οργανωτική αυτονομία11. Ένας ειδικός 

11 Η θεσμική αυτονομία αφορά τον βαθμό στον οποίον μια περιφε-
ρειακή ή τοπική αρχή διακυβέρνησης είναι αυτόνομη σε σχέση με 
ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης· η πολιτική αυτονομία αφορά το 
εύρος των πολιτικών (ή λειτουργιών) για τις οποίες είναι αρμόδιες 
οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές· η δημοσιονομική ανεξαρτησία 
είναι ο βαθμός στον οποίον μπορούν να εισπράττουν ανεξάρτη-
τα φόρους· η αυτονομία δανεισμού είναι ο βαθμός στον οποίον 
μπορούν να δανείζονται· η εκπροσώπηση αφορά τον βαθμό στον 
οποίον οι περιφέρειες διαθέτουν νομοθετική και εκτελεστική και 
οργανωτική αυτονομία, και στην περίπτωση των τοπικών αρχών, 
είναι ο βαθμός στον οποίον είναι ελεύθερες να αποφασίζουν για 
τη δική τους οργάνωση και το δικό τους εκλογικό σύστημα. Κάθε 
δείκτης αντιστοιχεί σε τιμές οι οποίες κυμαίνονται από 0 έως 18.
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Εικόνα 8.20	Τοπικός	δείκτης	αυτοδιοίκησης,	1990,	2000,	2010	και	2020
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Εικόνα 8.19	Μέγεθος	πληθυσμού	περιφερειακών	αρχών	και	περιφερειακός	δείκτης	αυτοδιοίκησης,	
2018–2019
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δείκτης για τις μητροπολιτικές περιφέρειες υπολογί-
ζεται ξεχωριστά (βλ. πλαίσιο 8.5).

Στα 23 κράτη μέλη της ΕΕ με περιφέρειες όπως αυ-
τές ορίζονται στον περιφερειακό δείκτη αυτοδιοίκη-
σης (βλ. υποσημείωση της εικόνας 8.17), το επίπεδο 
περιφερειακής αυτονομίας αυξήθηκε κατά μέσο όρο 
κατά τη διάρκειας των τριών προηγούμενων δεκα-
ετιών, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να συ-
ντελείται από το 1990 έως το 2000.

Από το 1990 έως το 2018, ο δείκτης αυξήθηκε σε 
14 κράτη μέλη, με τη Λιθουανία, τη Σλοβακία και 
την Ελλάδα να καταγράφουν μια κάποια μείωση 
την τελευταία δεκαετία, αφού προηγουμένως είχε 
σημειωθεί αύξηση. Ο δείκτης παρέμεινε εν πολλοίς 
αμετάβλητος σε πέντε κράτη μέλη (στην Κύπρο, την 
Πορτογαλία και τη Λετονία σε σχετικά χαμηλά επί-
πεδα, και στη Γαλλία και τη Γερμανία σε υψηλά επί-
πεδα) και σημείωσε πτώση στις υπόλοιπες τέσσερις, 
με μικρές μειώσεις στη Σουηδία, την Αυστρία και την 
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Εικόνα 8.21	Δήμοι	ανά	κλάση	μεγέθους	πληθυσμού,	2018

Πηγή: ΟΟΣΑ (2018), Key Data on Local and Regional Governments in the European Union (φυλλάδιο), ΟΟΣΑ, 
Παρίσι· διαθέσιμο στο www.oecd.org/regional/regional-policy.
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Ουγγαρία, από το 2000 έως το 2010, και πιο έντονη 
πτωτική πορεία στη Δανία.

Τα κράτη μέλη με τη μεγαλύτερη περιφερειακή αυ-
τονομία ήταν τα ομόσπονδα κράτη μέλη (Αυστρία, 
Βέλγιο και Γερμανία), μαζί με τις σε πολύ μεγάλο 
βαθμό αποκεντρωμένες ανεξάρτητες κυβερνήσεις 
της Ισπανίας και της Ιταλίας (όλα τα παραπάνω κα-
τέγραψαν βαθμολογία 14 ή 15 στα 18 του δείκτη). 
Στο άλλο άκρο της κλίμακας ήταν οι ενιαίες πολιτείες 
της Κύπρου, της Πορτογαλίας, της Βουλγαρίας, της 
Λιθουανίας και της Σλοβενίας (με βαθμολογία μό-
λις 1 ή 2 στα 18), με τη Λετονία να έχει ελαφρώς 
υψηλότερο επίπεδο περιφερειακής αυτονομίας 
(με  βαθμολογία 4).

Η αποκέντρωση συμβάλλει στη στήριξη ολοκλη-
ρωμένων τοποκεντρικών πολιτικών, οι οποίες είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικές σε μεγάλα κράτη μέλη με 
σοβαρές εσωτερικές ανισότητες. Οι χώρες συνοχής, 
αντικατοπτρίζοντας, ως έναν βαθμό, το γενικώς μι-
κρότερο μέγεθός τους, έχουν κατά μέσο όρο πολύ 
χαμηλότερο επίπεδο περιφερειακής αυτονομίας από 
ό,τι οι χώρες εκτός συνοχής (οι μέσες βαθμολογίες 
τους ήταν 6 στα 18 το 2018, έναντι 11,5 για τις 
δεύτερες). Η διαφορά περιορίστηκε από το 1990 
έως το 2010, όμως διευρύνθηκε ελαφρώς έκτοτε 
έως το 2018.

Ο συσχετισμός των βαθμολογιών περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης με το μέγεθος του πληθυσμού δεί-
χνει ότι τα κράτη μέλη με μεγαλύτερες περιφέρειες 
κατά μέσο όρο τείνουν να έχουν υψηλότερο επίπεδο 
περιφερειακής αυτονομίας (εικόνα 8.19). Επτά από 
τα οκτώ κράτη μέλη με βαθμολογία για την περι-
φερειακή αυτοδιοίκηση πάνω από 10 έχουν περι-
φέρειες με μέσο πληθυσμό πάνω από ένα εκατομ-
μύριο. Αντίθετα, έξι από τα επτά κράτη μέλη με τη 
χαμηλότερη βαθμολογία για την περιφερειακή αυ-
τοδιοίκηση (κάτω από 6) έχουν περιφέρειες με μέσο 
πληθυσμό κάτω από 400 000. 

Τα βορειοδυτικά και τα νότια κράτη μέλη συνήθως 
έχουν μεγάλες περιφέρειες (2,1 εκατομμύριο κα-
τοίκους κατά μέσο όρο τα πρώτα· 1,6 εκατομμύρια 
τα δεύτερα) με σχετικά υψηλό επίπεδο διοικητικής 
αυτονομίας (με μέση βαθμολογία 11 στα πρώτα και 
8 στα δεύτερα). Αντίθετα, τα ανατολικά κράτη μέλη 
συνήθως έχουν μικρότερες περιφέρειες (0,6 εκα-
τομμύρια κατά μέσο όρο) με μέτρια ή χαμηλή διοι-
κητική αυτονομία (με μέση βαθμολογία 6 και με όλα 
τα κράτη μέλη να έχουν βαθμολογίες κάτω από 10).

Όσον αφορά την αυτοδιοίκηση σε τοπικό επίπεδο, 
ο δείκτης δείχνει ότι ο βαθμός αυτονομίας στην ΕΕ 
σε αυτό το επίπεδο αυξήθηκε κατά μέσο όρο στα-
θερά, παρότι μέτρια, από το 1990 έως το 2020 
( εικόνα 8.20). Σημειώθηκε αύξηση στην πλειονότητα 
των κρατών μελών (σε 16 από τα 27). Ο εν λόγω 
δείκτης παρέμεινε εν πολλοίς αμετάβλητος στην 
Κύπρο, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία 
και τις Κάτω Χώρες, ενώ σημείωσε ελαφρά πτώ-
ση στη Δανία, την Πολωνία και τη Σλοβενία, και πιο 
αισθητή πτώση στην Ουγγαρία, την Ισπανία και τη 
Γερμανία. Σε πέντε από τα 16 κράτη μέλη στα οποία 
σημειώθηκε αύξηση κατά τη διάρκεια της περιό-
δου, ωστόσο, καταγράφηκε πτώση κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας 2010–2020, ιδίως στην Ιταλία, τη 
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Εσθονία και το Βέλγιο. 

Τα σκανδιναβικά κράτη μέλη ταξινομήθηκαν ως έχο-
ντα το υψηλότερο επίπεδο τοπικής αυτονομίας, με 
τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Δανία να κατέχουν 
βαθμολογία υψηλότερη από 14 στα 18 το 2020, 
ενώ ακολουθούσε η Γερμανία (με 14). Στην άλλη 
άκρη της κλίμακας, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ιρλανδία 
και η Ελλάδα είχαν όλες βαθμολογίες κάτω από 9, 
με τη Σλοβενία και τη Ρουμανία να έχουν βαθμολο-
γίες ελαφρώς πάνω από αυτό. Αντίθετα στην περί-
πτωση της περιφερειακής αυτονομίας, οι χώρες συ-
νοχής αξιολογούνται ως έχουσες οριακά υψηλότερο 
επίπεδο τοπικής αυτονομίας από ό,τι οι χώρες εκτός 
συνοχής (με μέση βαθμολογία 11,4 έναντι 11,2), μια 
διαφορά η οποία παρατηρούνταν ήδη από το 2000.

Ο βαθμός τοπικής αυτονομίας δεν μοιάζει να συσχε-
τίζεται με το μέγεθος του κράτους μέλους, καθώς 
είναι σχετικά υψηλός τόσο σε μεγάλα όσο και σε μι-
κρά κράτη μέλη. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά το μέγε-
θος των τοπικών αρχών εντός των κρατών μελών 
(εικόνα 8.21). Για παράδειγμα, όλες οι αρχές της 
Ιρλανδίας ανήκουν στην κατηγορία του μεγαλύτε-
ρου δυνατού μεγέθους, αλλά διαθέτουν, κατά μέσο 
όρο, πολύ λιγότερη αυτονομία από τις δανέζικες, οι 
οποίες είναι σχεδόν εξίσου, κατά μέσο όρο, μεγάλες 
σε μέγεθος. Σε γενικές γραμμές, οι μικρότερες το-
πικές αρχές συνήθως έχουν λιγότερους πόρους και 
προσωπικό από ό,τι οι μεγαλύτερες, γεγονός που, 
ενδεχομένως, σημαίνει ότι οι επενδύσεις τις οποίες 
πραγματοποιούν απαιτούν συνεργασία με γειτονικές 
αρχές και/ή περισσότερη στήριξη για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων.
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Κατά μέσο όρο, η τοπική αυτονομία συνήθως εί-
ναι υψηλότερη από ό,τι η περιφερειακή αυτονο-
μία ( εικόνα 8.22). Αυτό ισχύει εξίσου τόσο για τις 
 χώρες συνοχής όσο και για τις χώρες εκτός συνο-
χής. Η περιφερειακή αυτονομία, ωστόσο, είναι πολύ 
χαμηλότερη από ό,τι η αυτονομία σε τοπικό επίπεδο 
στις χώρες συνοχής, αντικατοπτρίζοντας τη σχετικά 
ανίσχυρη φύση των περιφερειακών αρχών. Η τοπι-
κή αυτονομία αξιολογείται ως υψηλότερη από ό,τι 
η αυτονομία σε περιφερειακό επίπεδο σε 18 κρά-
τη μέλη, ιδίως στην Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, τη 
Λιθουανία και τη Φινλανδία, και μόλις λίγο χαμη-
λότερη στη Σλοβενία και τη Δανία. Τα πέντε κράτη 
μέλη όπου η περιφερειακή αυτονομία είναι υψηλό-
τερη από την τοπική έχουν είτε ομόσπονδο σύστη-
μα διακυβέρνησης (Γερμανία, Αυστρία και Βέλγιο) 
είτε είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένες 
(Ισπανία και Ιταλία). 

4.	Συμπεράσματα

Κατά τη σύγκριση με κρατικές επενδύσεις κεφαλαί-
ου, η σημασία της πολιτικής συνοχής για τα κράτη 
μέλη, ειδικά τα λιγότερα ανεπτυγμένα, αυξήθηκε 
αισθητά κατά τη διάρκεια της τελευταίας προγραμ-
ματικής περιόδου. Μολονότι δεν καταλήγει το σύνο-
λο της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής σε 
δημόσιες επενδύσεις, τεκμήρια καταδεικνύουν ότι, 
την τελευταία δεκαετία, η πολική συνοχής έχει συμ-
βάλλει αποτελεσματικά στην αποκατάσταση και στη 
στήριξη των επιπέδων των δημόσιων επενδύσεων 
στην ΕΕ, μετά τη μείωση που επήλθε στον απόηχο 
της Μεγάλης Ύφεσης του 2008–2009 και της κρί-
σης του δημόσιου χρέους του 2011.

Τεκμήρια περιπτωσιολογικής μελέτης δείχνουν ότι 
τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν αρκετές εθνικά 
εντεταλμένες και αποκλειστικά εθνικά χρηματοδο-
τούμενες πολιτικές για την αντιμετώπιση των περι-
φερειακών ανισοτήτων. Ωστόσο, η πολιτική συνοχής 
είναι μακράν η βασική πηγή χρηματοδότηση για τις 
περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές. Μολονότι 
το πεδίο εφαρμογής είναι εδαφικό, τα περισσότερα 
μέτρα εθνικής πολιτικής συνήθως σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται από κεντρικές κυβερνήσεις, με περιο-
ρισμένη εμπλοκή των περιφερειακών αρχών, ενώ η 
πολιτική συνοχής προαπαιτεί εταιρική σχέση με πε-
ριφερειακές και τοπικές αρχές.

Η δημόσια χρηματοδότηση για επενδύσεις, είτε από 
την ΕΕ είτε από εθνικές πηγές, είναι σημαντική για 
τη διαμόρφωση της περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως 
όταν λειτουργεί ως μοχλός για ιδιωτικές επενδύσεις. 

Οι πολιτικές για τη βελτίωση της παραγωγικότητας 
και για τη στροφή της οικονομικής δραστηριότητας 
μακριά από τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας, 
όπως είναι οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 
σε υποδομές μεταφορών και σε αναβαθμισμένη 
διακυβέρνηση, φαίνονται να είναι αποτελεσματικές 
για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Τα δημόσια οικονομικά στα κράτη μέλη της ΕΕ βελ-
τιώθηκαν σταθερά μετά από τη Μεγάλη Ύφεση του 
2008–2009 μέχρι και το 2019, όμως η εκδήλω-
ση της πανδημίας της COVID–19 και η οικονομική 
ύφεση την οποία αυτή προκάλεσε απαίτησε έκτακτα 
μέτρα πολιτικής, αυξάνοντας το έλλειμμα του προϋ-
πολογισμού το 2020 σε όλα τα κράτη μέλη.

Κατά την έναρξη της κρίσης της νόσου COVID–19, 
οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ εξακολουθούσαν 
να είναι χαμηλότερες από ό,τι πριν από τη χρημα-
τοπιστωτική κρίση του 2008–2009, ιδίως σε πολ-
λές χώρες συνοχής, εγείροντας ανησυχία για τις 
συνέπειες των χαμηλών επιπέδων επενδύσεων για 
την οικονομική σύγκλιση και την μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη. 

Οι υποεθνικές αρχές εκτελούν σχεδόν το ένα τρίτο 
των συνολικών δαπανών του ευρύτερου δημόσιου 
φορέα στην ΕΕ, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών. Αυτή η διαφορά, ωστόσο, έχει πε-
ριοριστεί σιγά σιγά στο πέρασμα του χρόνου, υπο-
δηλώνοντας αυξανόμενη αποκέντρωση ευθυνών, 
τουλάχιστον για τη διεκπεραίωση των δαπανών.

Οι υποεθνικές αρχές αναλαμβάνουν έναν σημαντικό 
όγκο δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ, περίπου 58 % 
των συνολικών δημόσιων επενδύσεων το 2019, και 
πάλι με μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών με-
λών. Οι υποεθνικές αρχές σε χώρες συνοχής κι εκτός 
συνοχής πραγματοποίησαν παρεμφερή επίπεδα δη-
μόσιων επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕγχΠ κατά την 
περίοδο η οποία προηγούνταν της κρίσης της νόσου 
COVID–19, παρότι σημειώθηκαν αισθητές διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών, αντικατοπτρίζοντας τις 
διαφορές των θεσμικών περιβαλλόντων.

Οι δείκτες περιφερειακής και τοπικής αυτονομίας, 
όσον αφορά τις αποφάσεις δαπανών και επενδύ-
σεων, δείχνουν ότι η αυτονομία είναι μικρότερη στις 
χώρες συνοχής παρά στις χώρες εκτός συνοχής. 
Μολονότι η διαφορά ελαττώθηκε από το 1990 έως 
το 2010, είχε την τάση να διευρυνθεί και πάλι την 
τελευταία δεκαετία.
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Κεφάλαιο	9	

Ο	αντίκτυπος	της	πολιτικής	συνοχής

 • Η χρηματοδότηση της ΕΕ για την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2014–2020 ανέρχονταν 
κατά μέσο όρο στα 112 ευρώ ετησίως ανά άτομο στην ΕΕ και κοντά στα 400 ευρώ ετησίως σε 
ορισμένες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

 • Από το 2014 έως το 2020, η πολιτική συνοχής υποστήριξε 1,4 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Με βάση 
τα επιλεγμένα έργα συνάγεται το συμπέρασμα ότι αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί σε 
2 εκατομμύρια έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

 • Αξιολογήσεις καταδεικνύουν ότι η στήριξη στις επιχειρήσεις είχε απτά αποτελέσματα. Στην Τσεχία, 
για παράδειγμα, το 90 % των επιχειρήσεων οι οποίες έλαβαν στήριξη από το πρόγραμμα 
«εταιρικών σχέσεων μεταφοράς γνώσης» έχουν εισαγάγει καινοτομίες στα προϊόντα ή στις 
διαδικασίες.

 • Έως το τέλος του 2020, 11,3 εκατομμύρια άτομα είχαν όφελος από τα αντιπλημμυρικά έργα, 
τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014–2020. Όταν 
όλα τα επιλεγμένα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί, 24 εκατομμύρια άτομα συνολικά θα πρέπει να 
προστατεύονται καλύτερα.

 • Χάρη στην πολιτική συνοχής, 1 544 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών στρώθηκαν ή 
αναβαθμίστηκαν, από το 2014 έως το τέλος του 2020, και 3 500 χιλιόμετρα ακόμη θα στρωθούν 
ή θα αναβαθμιστούν έως το 2023, μετά την ολοκλήρωση των επιλεγμένων έργων.

 • Οι επενδύσεις για την κατασκευή νέων δρόμων και την αναβάθμιση άλλων αύξησαν την οδική 
ασφάλεια και μείωσαν τον αριθμό ατυχημάτων —αυτόν τον τελευταίο κατά 54 % στο Πόζναν 
και 74 % στο Λούμπλιν της Πολωνίας, για παράδειγμα— ενώ παράλληλα μείωσαν τους χρόνους 
μετακίνησης και την ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις.

 • Από το 2014 έως το 2020, προγράμματα βοήθησαν 45,5 εκατομμύρια συμμετέχοντες να ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας και να λάβουν εκπαίδευση και κατάρτιση και 5,4 εκατομμύρια άτομα έλαβαν 
βοήθεια για να βρουν εργασία.

 • Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι δομές υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες κατασκευάστηκαν 
ή αναβαθμίστηκαν με τη στήριξη του ΕΤΠΑ, κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά κράτη μέλη, 
προσέφεραν αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε 53,3 εκατομμύρια άτομα.

 • Δημιουργήθηκαν ή αποκαταστάθηκαν περίπου 15,2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα χώρου 
πρασίνου, από το 2014 έως το 2020, και η ολοκλήρωση των επιλεγμένων έργων θα ανεβάσει 
αυτόν τον αριθμό σε 53,4 εκατομμύρια.

 • Έως το τέλος του 2023, εκτιμάται ότι οι επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την 
πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2014–2020 αύξησαν το ΑΕγχΠ σε ορισμένες από τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης κατά έως 5 %. 

 • Προσομοιώσεις μακροοικονομικών μοντέλων δείχνουν ότι, μακροπρόθεσμα, όλες οι περιφέρειες 
της ΕΕ επωφελούνται από την πολιτική συνοχής. Κάθε 1 ευρώ το οποίο δαπανήθηκε στην 
πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2014–2020 εκτιμάται ότι αποφέρει, 15 έτη μετά το πέρας 
της περιόδου, 2,7 ευρώ με τη μορφή πρόσθετου ΑΕγχΠ της ΕΕ.
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Κεφάλαιο 9

Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής

Την περίοδο 2014–2020, οι επενδύσεις οι οποίες 
χρηματοδοτήθηκαν από τα τρία ταμία είχαν ως στό-
χο τη στήριξη 11 ευρύτερων προτεραιοτήτων ή θε-
ματικών στόχων:

 • τόνωση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυ-
ξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ)·

 • ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης 
και της ποιότητάς τους·

 • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·

 • υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

 • προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλ-
λαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων·

 • διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων·

 • προώθηση βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη 
της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε υποδομές 
βασικών δικτύων·

 • προώθηση διατηρήσιμης και καλής ποιότητας 
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού·

 • προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης και κα-
ταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων·

 • επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγ-
γελματική κατάρτιση για δεξιότητες και δια βίου 
μάθηση· και

 • ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δη-
μόσιων αρχών και αποτελεσματική δημόσια 
διοίκηση.

Οι πρώτοι επτά στόχοι αφορούσαν το ΕΤΠΑ, αλλά 
επίσης το ΕΤΠΑ χρηματοδότησε επενδύσεις υπο-
δομών στους άλλους τέσσερις στόχους. Οι πρώ-
τοι τέσσερις στόχοι αντιπροσώπευαν μεταξύ του 
50 % και του 80 % των συνολικών δαπανών του 
ΕΤΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο περιφερειακής ανά-
πτυξης (με περισσότερα να πηγαίνουν στις περισ-
σότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες). Το ΕΚΤ επι-
κεντρώθηκε στη χρηματοδότηση δαπανών στους 
τέσσερις τελευταίους στόχους, μολονότι στήριξε 
επίσης (τρέχουσες) δαπάνες και στους άλλους επτά. 

1.	Εισαγωγή

Η πολιτική συνοχής είναι η κύρια πηγή επενδύσε-
ων της ΕΕ στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυ-
ξη όλης της ΕΕ. Χρηματοδοτείται από τρία ταμεία, 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ, το μεγαλύτερο 
από τα τρία, χρηματοδοτεί περιφέρειες (σε επίπεδο 
NUTS 2) με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους και 
άλλους δείκτες, όπως το ποσοστό ανεργίας. Οι λι-
γότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (οι περιφέρειες 
με ΑΕγχΠ κάτω του 75 % του μέσου όρου της ΕΕ) 
λαμβάνουν τα περισσότερα· οι περιφέρειες μετάβα-
σης (με επίπεδο μεταξύ 75 % και 90 %1 του μέσου 
όρου) λαμβάνουν το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό· 
οι περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (αυτές 
που απομένουν) λαμβάνουν το μικρότερο ποσό 
(χάρτης 9.1). Επιπλέον, μέρος του ΕΤΠΑ χορηγείται 
επίσης στην ευρωπαϊκή διασυνοριακή συνεργασία 
(Interreg), προσφέροντας στήριξη στα ακόλουθα: 
τις παραμεθόριες περιφέρειες· τις μεγάλες περιοχές 
της ΕΕ οι οποίες περιλαμβάνουν αρκετά κράτη μέλη, 
όπως η περιοχή του Δούναβη, οι περιφέρειες της 
Βαλτικής Θάλασσας· και περιφέρειες σε διάφορα 
κράτη μέλη τα οποία υιοθετούν κοινή προσέγγιση 
για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.

Το ΤΣ, οι πόροι του οποίου εκχωρούνται σε εθνικό 
επίπεδο, προορίζεται αποκλειστικά για κράτη μέλη 
με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κάτω του 
90 % του μέσου όρου της ΕΕ, και περιορίζεται σε 
χρηματοδοτήσεις επενδύσεων στον τομέα μεταφο-
ρών, περιβαλλοντικών υποδομών και ενέργειας. Το 
ΕΚΤ, η κύρια πηγή χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις 
στον άνθρωπο, επίσης εκχωρείται σε εθνικό επίπεδο 
στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό, 
την ανεργία και τα μορφωτικά επίπεδά του. Το ΕΚΤ 
συμπληρώθηκε, την περίοδο 2014–2020, από την 
Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (YEI), 
με σκοπό να στηριχτούν οι νέοι κάτω των 25 ετών 
εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 
(ΕΕΑΚ) οι οποίοι ζούσαν σε περιοχές όπου η ανεργία 
των νέων υπερέβαινε το 25 % το 2012.

1 Για την προγραμματική περίοδο 2021–2027, οι περιφέρειες μετά-
βασης ορίζονται ως οι περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ 
75 % και 100 % του μέσου όρου της ΕΕ. 
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Χάρτης 9.1 Κατηγορία περιφερειών για την πολιτική συνοχής (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), 2014–2020
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Μετά την  εμφάνιση της νόσου COVID–19, ωστόσο, 
ακολούθησαν, εκ μέρους της Επιτροπής, δύο πρωτο-
βουλίες επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κο-
ρονοϊού (οι CRII και CRII+) ώστε να προβλεφτεί για 
τις κυβερνήσεις σημαντική ευελιξία, προκειμένου να 
μεταφέρουν αδιάθετα κονδύλια της πολιτικής συνο-
χής για να χρηματοδοτήσουν δαπάνες που αφορού-
σαν την πανδημία, όπως για ιατρικό εξοπλισμό και 
τη στήριξη θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων 
οι οποίες πλήττονταν από τους περιορισμούς που 
είχαν θεσπιστεί.

Αυτό το κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Πρώτον, 
παρουσιάζονται τα στοιχεία παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της πολιτικής 
συνοχής για την περίοδο 2014–2020, εξετάζοντας 
την κατανομή των κονδυλίων σε ευρύτερους επεν-
δυτικούς στόχους· την πρόοδο η οποία σημειώθηκε 
στη αξιοποίηση των κονδυλίων την απόδοση και τα 
αποτελέσματα τα οποία έχουν επιτευχθεί έως τώρα· 
και τα πορίσματα από τις αξιολογήσεις οι οποίες δι-
ενεργήθηκαν έως τώρα, ανά κράτος μέλος. Να ση-
μειώσουμε ότι οι δαπάνες οι οποίες χρηματοδοτή-
θηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω αναφερόμενων 
11 θεματικών στόχων αναδιοργανώνονται δυνάμει 
των πέντε στόχων πολιτικής (PO) για την περίοδο 
2021–2027, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση σύ-

γκριση της εκχωρούμενης χρηματοδότησης στις δύο 
περιόδους2.

Δεύτερον, εξετάζεται ο αντίκτυπος της χρηματοδότη-
σης αυτής της περιόδου στο ΑΕγχΠ των περιφερειών 
της ΕΕ, χρησιμοποιώντας ένα μακροοικονομικό μο-
ντέλο έτσι ώστε να καταγραφούν οι πλήρεις και ευ-
ρύτερες συνέπειες, τόσο οι έμμεσες όσο και άμεσες.

Το κεφάλαιο επίσης περιλαμβάνει μια σειρά από 
επεξηγηματικά πλαίσια για τις λοιπές πρωτοβουλί-
ες και πολιτικές της ΕΕ, ειδικότερα οι κρατικές ενι-
σχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ), η κοινή γεωργική πολιτική και ο μηχανισμός 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ). 

2.	Στοιχεία	κατόπιν	
παρακολούθησης	και	αξιολόγησης
Περίπου 355 δισεκατ. ευρώ εκχωρήθηκαν από την 
ΕΕ στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014–
2020, με την εθνική χρηματοδότηση να αυξάνει αυτό 
το ποσό σε 482 δισεκατ. ευρώ. Συνολικά, η χρημα-
τοδότηση για την πολιτική συνοχής κατά τη  διάρκεια 

2 Εκθέσεις εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021ιβ), χρησι-
μοποιώντας τους αρχικούς 11 θεματικούς στόχους οι οποίοι είχαν 
θεσπιστεί για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014–2020.
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Πηγή: Υπολογισμοί ΓΔ REGIO.

Εικόνα 9.1	Κατά	κεφαλήν	χρηματοδότηση	της	πολιτικής	συνοχής	ανά	είδος	περιφέρειας,	
2014–2020

Στη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής περιλαμβάνονται τα ταμεία ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΔΕΤ και η πρωτοβουλία YEI. Το Ταμείο Συνοχής 
θεωρείται ότι κατανέμεται ισότιμα στα κράτη μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό. Το ίδιο ισχύει και με τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας 
YEI και της ευρωπαϊκής διεθνικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ. Η χρηματοδότηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας υπό 
το ΕΤΠΑ εξαιρείται από την εικόνα. Αυτή ήταν πολύ μικρή και ανέρχονταν σε πολύ λιγότερο από 1 ευρώ ανά άτομο, κατά μέσο όρο. 
Οι χώρες κατατάσσονται με βάση τη χρηματοδότηση που χορηγείται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ανάλογα με τον πληθυσμό
τους, και μετά με βάση τη χρηματοδότηση που χορηγείται στις περιφέρειες μετάβασης και τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
ανά κάτοικο, ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη. 
Η χρηματοδότηση που χορηγείται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, η οποία αφορά την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία, 
εξαιρείται, καθώς επίσης και η χρηματοδότηση η οποία χορηγείται στις αραιοκατοικημένες βόρειες περιοχές, η οποία αφορά τη 
Φινλανδία και τη Σουηδία. Σε κάθε περίπτωση, αυτή ανήλθε σε 33,6 ευρώ ανά άτομο που ζει στις εν λόγω περιφέρειες. 
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Όσον αφορά τα είδη των χρηματοδοτούμενων 
επενδύσεων, σχεδόν το ένα τρίτο των επενδύσεων 
της ΕΕ κατευθύνθηκε προς την επιδίωξη του στόχου 
της «κοινωνικής Ευρώπης», για τη στήριξη μέτρων 
συμπερίληψης, και μόλις πάνω από το ένα τέταρτο 
στην «έξυπνη Ευρώπη» για τη στήριξη των επεν-
δύσεων σε Ε&Α, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, 
ενώ μόλις κάτω από το 20 % κατευθύνθηκε σε αμ-
φότερες την «πράσινη Ευρώπη» και τη «συνδεδεμέ-
νη Ευρώπη» (εικόνα 9.2).

αυτής της περιόδου, 
ανήλθε, κατά μέσο όρο 
ετησίως, σε 112 ευρώ για 
κάθε άτομο των 27 κρα-
τών μελών. Ωστόσο, ο 
μέσος όρος διέφερε αι-
σθητά μεταξύ των περι-
φερειών της ΕΕ καθώς 
επίσης και μεταξύ των 
κρατών μελών. Ο μέσος 
όρος ήταν ο μεγαλύτερος 
ανά κάτοικο στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέ-
ρειες της Ουγγαρίας και 
της Σλοβακίας και ανήλ-
θε σε περίπου 390 ευρώ, 
ενώ ήταν λίγο κάτω από 
380 ευρώ τόσο στην 
Εσθονία όσο και στις λιγό-
τερο ανεπτυγμένες περι-
φέρειες της Πορτογαλίας 
(εικόνα 9.1). Από την άλλη, 
ήταν κάτω από 200 ευρώ 
στην Ιταλία και περίπου 
150 ευρώ στη Ρουμανία 
και τη Βουλγαρία. 

Η χρηματοδότηση ανά 
άτομο στις περιφέρειες 
μετάβασης ήταν περίπου 
το ήμισυ, ή και λιγότερο, 
του μέσου όρου των λιγό-
τερο ανεπτυγμένων περι-
φερειών στα περισσότερα 
κράτη μέλη, ενώ διαφέρει 
μεταξύ των κρατών με-
λών, ανάλογα με το επί-
πεδο του κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ τους. Η χρηματο-
δότηση η οποία κατέληξε 
στις περισσότερο ανε-
πτυγμένες περιφέρειες 
ήταν και πάλι λιγότερη, 
παρότι σχετικά μεγάλη ως προς τον πληθυσμό, στις 
εν λόγω περιφέρειες της Σλοβακίας, της Πολωνίας 
και της Σλοβενίας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό οφεί-
λονταν εν μέρει στα ποσά τα οποία ελήφθησαν από 
το ΤΣ, που ήταν ίδια ανά άτομο σε αυτές τις περι-
φέρειες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες. Όπως στην 
περίπτωση της χρηματοδότησης για τις περιφέρειες 
μετάβασης, το ποσό διέφερε αισθητά μεταξύ των 
κρατών μελών, αντικατοπτρίζοντας τα σχετικά επί-
πεδα ευημερίας.

27,0 %

19,4 %

18,1 %

31,3 %

4,2 %

Εξυπνότερη Ευρώπη

Πιο πράσινη Ευρώπη

Συνδεδεμένη Ευρώπη

Κοινωνική Ευρώπη

Άλλο

Εικόνα 9.2	Προϋπολογισμός	της	πολιτικής	συνοχής	της	ΕΕ	
(2014–2020)	ανά	βασικό	στόχο

Οι	χρηματοδοτήσεις		
της	ΕΕ	2014–2020	όπως	
χαρτογραφούνται	στους	
στόχους	πολιτικής	της	
περιόδου	2021–2027

Σχεδιαζόμενα	
ποσά	της	ΕΕ	
σε	εκατομ-
μύρια	ευρώ	
31.12.2020

%	του		
συνολικού		
προϋπολογι-
σμού	συνοχής

Δαπανηθέντα	
ποσά	της	ΕΕ	
σε	εκατομ-
μύρια	ευρώ	
31.12.2020

%	της	
χρηματοδό-
τησης	της	ΕΕ	
31.12.2020

PO1 Εξυπνότερη Ευρώπη  95 903,2 27,0 %  51 549,5 53,8 %
PO2 Πιο πράσινη Ευρώπη  68 662,0 19,4 %  29 158,0 42,5 %
PO3 Συνδεδεμένη 

Ευρώπη
 64 106,8 18,1 %  36 871,1 57,5 %

PO4 Κοινωνική Ευρώπη  111 115,8 31,3 %  59 598,1 53,6 %
Άλλο  14 992,3 4 %  7 228,5 48,2 %
Σύνολο πολιτική 
συνοχής

 354 780,0 100,0 %  184 405,2 52,0 %

Από τα οποία: PO5 
Η Ευρώπη πιο κοντά 
στους πολίτες

 31 000,0  12 000,0 39,0 %

Η χρηματοδότηση που εκχωρείται στους 11 θεματικούς στόχους για την περίοδο  2014-2020 
 παρουσιάζεται κατά προσέγγιση στους πέντε PO για την περίοδο 2021-2027. Ο στόχος 
«Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες» καλύπτει μια σειρά ολοκληρωμένων εδαφικών μέτρων τα 
οποία περιλαμβάνονται σε διάφορους θεματικούς στόχους και η σχετική χρηματοδότηση μπορεί 
μόνο αδρά να εκτιμηθεί. 
Πηγή: Ανοικτά δεδομένα συνοχής — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Η παρακολούθηση των δαπανών της πολιτικής 
συνοχής ενισχύθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 
2014–2020, σε σύγκριση με την προηγούμενη πε-
ρίοδο (2007–2013). Διεξοδικότερα και πιο δομημέ-
να χρηματοοικονομικά δεδομένα διατίθενται τρεις 
φορές ετησίως, μαζί με μια πιο εμπεριστατωμένη 
δέσμη κοινών δεικτών απόδοσης, όσον αφορά τη 
στήριξη που είχε παρασχεθεί από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ 
και το ΤΣ, καθώς και κοινών δεικτών αποτελεσμά-
των όσον αφορά τη στήριξη του ΕΚΤ, οι οποίοι κα-
ταδεικνύουν τα άμεσα επιτεύγματα των δαπανών. 
Η διαφάνεια και η λογοδοσία έχουν επίσης βελτιω-
θεί, μέσω της τακτικής δημοσίευσης των δεδομέ-
νων παρακολούθησης στην πλατφόρμα ESIFunds 
Open Data (ανοικτών δεδομένων για τα ΕΔΕΤ)3. 

Κατά την ερμηνεία των χρηματοοικονομικών δεδο-
μένων και των κοινών δεικτών, είναι σημαντικό να 
έχουμε κατά νου τα ακόλουθα.

 • Οι δαπάνες οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν με 
κονδύλια της περιόδου 2014–2020 ενδέχεται 
να διαρκέσουν μέχρι το τέλος του 2023, έτσι 
ώστε, σε πολλές περιπτώσεις, έργα ή μέτρα από 
τις τιμές των οποίον επηρεάζεται ο δείκτης διεκ-
περαιώνονταν ακόμη στα τέλη του 2020, γεγο-
νός που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα τα οποία 
εμφανίστηκαν έως τώρα μας δίνουν μια πολύ 
ατελή εικόνα για τα επιτεύγματα.

 • Πολλές από τις δαπάνες του ΕΤΠΑ και του ΤΣ αφο-
ρούν έργα υποδομών και μέτρα, όπως τα μέτρα 
στήριξης των ΕΤΑΚ, τα οποία χρειάζονται χρόνο 
για να παραγάγουν τα πλήρη αποτελέσματά τους. 
Οι δείκτες απόδοσης και παρακολούθησης, κα-
θώς επίσης και οι αξιολογήσεις, ως εκ τούτου, 
τείνουν να υποτιμούν τα αποτελέσματα των δα-
πανών, σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά.

 • Εν προκειμένω, έμφαση δίνεται στις μακροπρό-
θεσμες στρατηγικές προτεραιότητες οι οποί-
ες ορίστηκαν προτού εφαρμοστεί η αντίδραση 
στην COVID–19, το 2020 και το 2021, δυνάμει 
των πρωτοβουλιών επενδύσεων για την αντιμε-
τώπιση του κορονοϊού (CRII και CRII+). Ο βασι-
κός λόγος για τον οποίον συνέβη αυτό ήταν ότι 
δεν είναι ακόμη διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες 
σχετικά με τον επαναπρογραμματισμό4. 

3 Γνωρίστε τα προγράμματα της περιόδου 2014–2020, χρησιμοποι-
ώντας ανοικτά δεδομένα εδώ: https://cohesiondata.ec.europa.eu. 

4 Ο επαναπρογραμματισμός λόγω της νόσου COVID–19 ο οποίος 
έχει αποφασιστεί έως σήμερα παρουσιάζεται διεξοδικά στον πίνακα 
αποτελεσμάτων για τον κορονοϊό (https://cohesiondata.ec.europa.
eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-
RESPONSE/4e2z-pw8r). Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021ιβ) για μια 
πρώτη αξιολόγηση της αρχικής εφαρμογής των μέτρων CRII/CRII+.

 • Η ανασκόπηση εδώ δεν καλύπτει τα πρόσθετα 
50 δισεκατ. ευρώ για τα μέσα ανάκαμψης «next 
generation EU»/REACT-EU5 τα οποία η ΕΕ διέ-
θεσε κατά τη διάρκεια του 2021. Η υλοποίηση 
των επενδύσεων, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν 
από τα παραπάνω, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο 
στάδιο6. 

(Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των προ-
γραμμάτων συνοχής για την περίοδο 2014–2020, 
δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού κοινών δι-
ατάξεων. Η έκθεση του 2021, που εγκρίθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2021, και οι προηγούμενες εκθέσεις 
είναι διαθέσιμες διαδικτυακά7.)

Ενώ τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και οι κοινοί 
δείκτες επιδόσεων και αποτελεσμάτων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των δα-
πανών, καλύπτουν ολόκληρη την ΕΕ, τα στοιχεία για 
την αξιολόγηση κατά την περίοδο 2014–2020 προ-
έρχονται, έως τώρα, από αξιολογήσεις τις οποίες 
είχαν παραγγείλει οι εθνικές και περιφερειακές δι-
αχειριστικές αρχές των κρατών μελών. Τα εν λόγω 
στοιχεία, ως εκ τούτου, αφορούν τα μέτρα ή τα έργα 
τα οποία εφαρμόστηκαν ή εκτελέστηκαν σε μεμο-
νωμένα κράτη μέλη ή περιφέρειες ή, στην περίπτω-
ση των προγραμμάτων Interreg, σε δύο ή περισσό-
τερα κράτη μέλη. 

Επομένως, τα στοιχεία, αναπόφευκτα, αφορούν 
συγκεκριμένα τα σχετικά κράτη μέλη ή τις σχετικές 
περιφέρειες και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύ-
ουν κάπου αλλού. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώ-
σεις, συνάγονται τα ίδια συμπεράσματα μετά από 
αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν σε διαφορετικά 
 περιβάλλοντα, άρα είναι λογικό να θεωρούμε ότι 
αυτά τα συμπεράσματα έχουν ευρύτερη ισχύ8. 

Οι δαπάνες για καθένα από τους στόχους πολιτικής 
εξετάζονται με τη σειρά παρακάτω και ελέγχεται σε 
κάθε περίπτωση:

5 Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της 
Ευρώπης.

6 Η πορεία των πιστώσεων του REACT-EU, οι οποίες έχουν απο-
φασιστεί, μπορεί να παρακολουθηθεί στον πίνακα αποτελεσμά-
των του REACT-EU (https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/
REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy). 

7 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/
stages-step-by-step/strategic-report 

8 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια πλήρης εκ των υστέρων αξιολόγηση 
για όλη την ΕΕ συνολικά όσον αφορά τα προγράμματα της περιόδου 
2014–2020 θα διενεργηθεί από την Επιτροπή έως το τέλος του 2024. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report
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 • ο βαθμός στον οποίο η διαθέσιμη χρηματοδότη-
ση για την περίοδο 2014–2020 έχει δαπανηθεί 
έως τώρα και τα άμεσα αποτελέσματα σύμφω-
να με τους κοινούς δείκτες (για τους οποίους 
έχουν καταγραφεί ετησίως στοιχεία για εθνικά 
και περιφερειακά προγράμματα)· και

 • τα στοιχεία από τις διενεργηθείσες έως τώρα 
από τα κράτη μέλη αξιολογήσεις όσον αφορά τα 
αποτελέσματα των σχετικών δαπανών ως προς 
τους στόχους πολιτικής (PO).

Πλαίσιο	9.1	Η	πολιτική	συνοχής	αντιμετωπίζει	την	κρίση	της	νόσου	COVID:		
μια	απόκριση	ταχεία,	ευέλικτη	και	αποτελεσματική

Η πολιτική συνοχής, όταν ήρθε αντιμέτωπη με την κοι-
νωνικοοικονομική κρίση η οποία προκλήθηκε από την 
πανδημία της νόσου COVID–19, βρέθηκε στην πρώτη 
γραμμή της αντίδρασης της ΕΕ —αποκρινόμενη, στις 
δύο βασικές άμεσες συνέπειες: (α) τη σημαντική πίεση 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης· και (β) τον 
σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας των επιχειρήσεων, 
ειδικά των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες εξαναγκά-
στηκαν να παύσουν τις δραστηριότητές τους —με εκα-
τομμύρια θέσεις εργασίας να κινδυνεύουν, μαζί με μια 
μη αναστρέψιμη απώλεια δεξιοτήτων και ικανότητας. 

Σε χρόνο ρεκόρ, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενέκρι-
ναν δύο νέους κανονισμούς —τους δύο CRII— διευρύ-
νοντας την επιλεξιμότητα για τα ταμεία της πολιτικής 
συνοχής και αυξάνοντας την προσφερόμενη ευελιξία 
στις αρχές προγραμματισμού. Πάνω από 20 δισε-
κατ. ευρώ ανακατανεμήθηκαν έως το τέλος του 2020 
ώστε να εξασφαλιστεί ζωτικής σημασίας προσωπικός 
εξοπλισμός, αναπνευστήρες και ασθενοφόρα. Οι επι-
χειρήσεις μπορούσαν να επωφεληθούν από έκτακτες 
επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα. Νέα εργασιακά μέτρα, 
ιδίως βραχυπρόθεσμες εργασιακές ρυθμίσεις, εφαρ-
μόστηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες 
δεν θα έμεναν χωρίς εισόδημα εν μία νυκτί. Παράλ-
ληλα, προωθήθηκαν μέτρα απλούστευσης, καθιστώ-
ντας λιγότερο αυστηρές τις ελεγκτικές διαδικασίες και 
χαλαρώνοντας τις προθεσμίες υποβολής εκθέσεων, 
παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αντε-
πεξέλθουν στον φόρτο εργασίας, αντιμετωπίζοντας 
πρώτα τις επείγουσες ανάγκες της κοινότητας, ενώ 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα επιτεύγματα, σε 
μεταγενέστερη φάση. 

Προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στα κράτη μέλη 
ώστε να αντιμετωπίσουν την πίεση που ασκούνταν 
στον προϋπολογισμό, τους δόθηκε η δυνατότητα, κατ’ 
εξαίρεση, να διατηρήσουν 7,6 δισεκατ. ευρώ ως αδιά-
θετα κονδύλια της πολιτικής συνοχής στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς τους και να τα χρησιμοποιήσουν 
αμέσως για τους χειρότερα πληττόμενους τομείς. 
Προβλέφτηκε ένας συντελεστής χρηματοδότησης της 
ΕΕ της τάξης του 100 % για μεγαλύτερο μέρος έρ-
γων, και, πάλι κατ’ εξαίρεση, κατέστη δυνατή η χρη-
ματοδότηση έργων τα οποία είχαν ολοκληρωθεί αλλά 
βοηθούσαν άμεσα στην αντιμετώπιση της κρίσης. 
188 προγράμματα της πολιτικής συνοχής αξιοποίησαν 
αυτή τη δυνατότητα, επιταχύνοντας την απορρόφη-

ση των κονδυλίων, μέσω της εκταμίευσης επιπλέον 
12,6 δισεκατ. ευρώ.

Η διαδικασία ανάκαμψης εδραιώθηκε ακόμη περισ-
σότερο μέσα από την πρόβλεψη της πρωτοβουλίας 
 REACT-EU, η οποία ήταν και η πρώτη η οποία κινητο-
ποίησε πόρους στο πλαίσιο του μέσου «next generation 
EU». Χάρη στο υψηλό ποσοστό της προχρηματοδότη-
σης, τα κράτη μέλη μπορούσαν ήδη να ξεκινήσουν να 
επεξεργάζονται νέα έργα για να συνδράμουν ιατρικά 
ιδρύματα, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, υπαλλήλους και 
ευάλωτα άτομα. Η διοχέτευση κονδυλιών της ΕΕ θα 
επιτρέψει την επανέναρξη έργων, τα οποία είχαν προη-
γουμένως σταματήσει για να δοθεί προτεραιότητα στις 
έκτακτες ανάγκες. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να αποδοθεί στις πράσινες και ψηφιακές προτεραιότη-
τεςπου συνάδουν με την ευρύτερη ατζέντα της ΕΕ. 

Οι πόροι της πρωτοβουλίας REACT-EU έχουν σχεδια-
στεί έτσι ώστε να στοχεύουν σε γεωγραφικές περιο-
χές και πόλεις οι οποίες πλήττονται τα πλείστα από τον 
αντίκτυπο της πανδημίας COVID–19, χωρίς να απαι-
τείται να κατανέμονται ανά κατηγορία περιφερειών, 
και, ως εκ τούτου, αυξάνεται η ταχύτητα και η αποτε-
λεσματικότητα της διαδικασίας ανάκαμψης.

Αντλήθηκαν, επίσης, διδάγματα από την κρίση σχετικά 
με τους μηχανισμούς υλοποίησης της πολιτικής συ-
νοχής για την περίοδο 2021–2027. Συγκεκριμένα, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε να λαμβάνει εκτελεστικές 
αποφάσεις για καθορισμένα χρονικά διαστήματα, σε 
περίπτωση που συμβούν αναπάντεχα δυσμενή οικο-
νομικά γεγονότα. Επίσης ενισχύθηκε η προσαρμοστι-
κότητα της πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω της ενδιά-
μεσης αξιολόγησης, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να 
αντεπεξέρχονται σε νέες προκλήσεις και αναπάντεχα 
γεγονότα. Τέλος, η αποτελεσματικότητα των στρατηγι-
κών έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία επιτρέπει στα κρά-
τη μέλη και τις περιφέρειες να διαφοροποιούν ακόμη 
περισσότερο τις οικονομίες τους και να μειώνουν, έτσι, 
την τρωτότητά τους σε περίπτωση κλυδωνισμών.

Συνολικά, η πολιτική συνοχής έχει αποδειχθεί ευέλικτη 
και αποτελεσματική όσον αφορά την προσαρμογή της 
σε κρίσεις, παρέχοντας στα κράτη μέλη, τις περιφέ-
ρειες και τις πόλεις μια ολοκληρωμένη και προσαρ-
μοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες εργαλειοθήκη για την 
αντιμετώπιση των άνισων κοινωνικών και οικονομι-
κών επιπτώσεων της πανδημίας.
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2.1	PO1	Εξυπνότερη	Ευρώπη

Πρόοδος	επενδύσεων	και	
παρακολούθηση	αποτελεσμάτων

Την περίοδο 2014–2020, δαπανήθηκαν 96 δισε-
κατ. ευρώ από χρήματα του ΕΤΠΑ για την περίοδο 
ή 27 % της συνολικής χρηματοδότηση της πολιτικής 
συνοχής, αφιερώθηκαν υπέρ των στόχων της «εξυ-
πνότερης Ευρώπης», για τη στήριξη της ΕΤΑΚ, της 
ΤΠΕ και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Μέχρι 
το τέλος του 2020, η χρηματοδότηση για τα έργα 
που έχουν επιλεγεί προς στήριξη ανέρχονταν πε-
ρίπου στο 114 % της συνολικής χρηματοδότησης 
της ΕΕ (δηλ. περισσότερο από το διαθέσιμο), ενώ 
μια εκτιμώμενη χρηματοδότηση 52 δισεκατ. ευρώ 
(54 %του συνολικού διαθέσιμου) είχε δαπανηθεί.

Οι κοινοί δείκτες μάς δίνουν μια ένδειξη για τα 
άμεσα αποτελέσματα αυτών των δαπανών, κα-
θώς επίσης πώς αυτά σχετίζονται με τους στόχους 
που είχαν τεθεί. Οι δείκτες στο πλαίσιο του στό-
χου «εξυπνότερη Ευρώπη» δείχνουν ότι πάνω από 
1,4 εκατομμύρια επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη μέχρι 
το τέλος του 2020, και ότι άλλες 600 000 περίπου 
θα λάβουν στήριξη, αν τα έργα που έχουν επιλεγεί 
ολοκληρωθούν (πίνακας 9.1). Δείχνουν, επίσης, ότι 
23 800 επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν στήρι-
ξη είχαν εισαγάγει νέα προϊόντα, καθώς και άλλες 
16 000 θα το πράξουν έως το τέλος του 2023, αν 
όλα τα έργα που έχουν επιλεγεί πραγματοποιηθούν. 
Επιπροσθέτως, δείχνουν ότι οι στόχοι οι οποίοι είχαν 

τεθεί θα μπορούσαν να επιτευχθούν ή να υπερκε-
ραστούν έως το τέλος του 2023 σε όλες τις περι-
πτώσεις, εκτός από τον στόχο για τον πληθυσμό με 
πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα. Σε αυτήν την τε-
λευταία περίπτωση, η στήριξη συγκεντρώνεται στην 
Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία, όπου η πρόο-
δος στην εφαρμογή υπήρξε σχετικά αργή συνολικά, 
και έτσι ο πληθυσμός στον οποίον δόθηκε ευρυζω-
νική πρόσβαση ανήλθε μόλις στο 46 % του στό-
χου για το 2023 έως το τέλος του 2020. Ωστόσο, ο 
στόχος θα επιτευχθεί σχεδόν, αν τα έργα που έχουν 
επιλεγεί ολοκληρωθούν.

Παραδείγματα	θεματικής	αξιολόγησης	
ευρημάτων	στα	κράτη	μέλη	

Στήριξη	στη	μεταφορά	γνώσης,	στην	
επιχειρηματική	καινοτομία	και	στη	συνεργασία	
μεταξύ	επιχειρήσεων	και	ερευνητικών	κέντρων

Μεγάλο μέρος της στήριξης για την έρευνα και την 
καινοτομία έχει διοχετευθεί στην αύξηση της συνερ-
γασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ειδικά των ΜΜΕ 
και των πανεπιστημίων και άλλων ερευνητικών 
κέντρων. Αυτό επιτεύχθηκε τόσο μέσω της δημι-
ουργίας νέων δεσμών όσο και της διεύρυνσης των 
υπαρχόντων. Επιτυχή παραδείγματα στήριξης είναι 
εμφανή σε όλη την ΕΕ, όπως στην Τσεχία, όπου τα 
μέτρα που λαμβάνουν μεγάλα ποσά χρηματοδότη-
σης υπερέβηκαν τους στόχους για τις υποστηριζό-
μενες επιχειρήσεις και τις περιπτώσεις συνεργα-
σίας μεταξύ εταιρειών και ερευνητικών κέντρων. 

Πίνακας	9.1	Δείκτες	της	«εξυπνότερης	Ευρώπης»:	Στόχοι	και	επιτεύγματα	για	το	2023	έως	το	τέλος		
του	2020

Στόχος	για		
το	2023

Επιλεγμένα		
έργα	

Υλοποιημένα,	αριθμός	
και	%	του	στόχου

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

63 500 78 000
44 800
(71 %)

Ο αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες 
εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

29 700 40 100
23 800
(80 %)

Ο αριθμός των ερευνητών που 
επωφελούνται από υποδομές RTD

85 400 112 300
44 800
(52 %)

Ο αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

1 780 000 2 011 000
1 429 000

(80 %)
Ο αριθμός των θέσεων εργασίας 
που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες επιχειρήσεις

361 900 451 700
238 300
(66 %)

Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίχθηκαν 177 000 194 000
124 200
(70 %)

Πληθυσμός με πρόσβαση σε ευρυζωνικότητα 11 900 000 11 550 000
5 518 000

(46 %)

Πηγή: Ανοικτά δεδομένα συνοχής — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Ένα 70 % των επιχειρήσεων έχουν ξεκινήσει πε-
ραιτέρω ερευνητικές πρωτοβουλίες μετά το πέρας 
της στήριξης, αποδεικνύοντας τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των δεσμών.

Η εν λόγω βιωσιμότητα είναι, επίσης, εμφανής σε σχέ-
ση και με το επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) Interreg 
Γερμανίας–Κάτω Χωρών, όπου η στήριξη οδήγησε 
στη δημιουργία και ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων 
μεταφοράς τεχνολογίας· καθώς επίσης στην Αυστρία, 
όπου μέτρα τα οποία υποστηρίζουν τις επενδύσεις 
στην τεχνολογία και την Ε&Α στις ΜΜΕ είχαν ως 
αποτέλεσμα αυξημένη μεταφορά γνώσης και ενίσχυ-
σαν το περιβάλλον καινοτομίας. Επιπροσθέτως, στην 
περιφέρεια Nordrhein-Westfalen της Γερμανίας, η 
στήριξη επέφερε εμβάθυνση της υπάρχουσας συ-
νεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών 
κέντρων και τη δημιουργία νέων δικτύων που συνέ-
βαλλαν στην αύξηση της ικανότητας των εταιρειών 
να εισέλθουν σε νέες αγορές.

Η άμεση στήριξη της Ε&Α και της καινοτομίας έχει 
τονώσει την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανα-
πτύσσουν νέα προϊόντα και διαδικασίες σε όλη την 
ΕΕ. Στην περιφέρεια Dolnośląskie της Πολωνίας 
π.χ. τα χρηματοδοτούμενα μέτρα έχουν αυξήσει τις 
δραστηριότητες των τομέων Ε&Α στις ΜΜΕ, καθώς 
επίσης έχουν ενισχύσει την επάρκεια των εργαζο-
μένων, ενώ στην περιφέρεια Śląskie έχουν αυξή-
σει την κλίμακα των δραστηριοτήτων, την απασχό-
ληση και την κερδοφορία. Στη Γερμανία, μέτρα τα 
οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΠ της περιφέρειας 
Sachsen οδήγησαν στην εισαγωγή νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών, τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη 
φορά από ΜΜΕ, ενώ τα υπάρχοντα προϊόντα βελ-
τιώνονται, γεγονός το οποίο με τη σειρά του αύξη-
σε τον κύκλο εργασιών και την απασχόληση. Στην 
Τσεχία, το 90 % των επιχειρήσεων οι οποίες υπο-
στηρίζονται από το πρόγραμμα εταιρικών σχέσεων 
μεταφοράς γνώσης έχουν προβεί στην εισαγωγή 
νέων καινοτομιών προϊόντων ή διεργασιών. Στην 
Τσεχία, επίσης, η χρηματοδότηση για την αύξηση 
της διαθεσιμότητας υποδομών για τις επιχειρήσεις 
(το πρόγραμμα περί ακινήτων) έδωσε τη δυνατό-
τητα στους αποδέκτες να επεκτείνουν την παραγω-
γή τους, να καινοτομήσουν και να διευρύνουν τον 
αριθμό των προϊόντων.

Σε πλείστες περιπτώσεις, η στήριξη της ΕΤΑΚ εστιά-
στηκε στην περαιτέρω επιδίωξη στρατηγικών έξυ-
πνης εξειδίκευσης και στη βοήθεια για την ανάπτυξη 
μιας πιο καινοτόμου και ανταγωνιστικής  οικονομίας. 
Αυτό ισχύει, π.χ. στην περιφέρεια Wielkopolskie της 

Πολωνίας, όπου η εν λόγω υποστήριξη βοήθησε 
να απαλειφθούν οι φραγμοί προς την καινοτομία, 
αυξάνοντας ειδικότερα τις επενδυτικές δαπάνες 
και μειώνοντας το εμπλεκόμενο κόστος· ενώ στην 
Πορτογαλία, τη Valencia στην Ισπανία και την Puglia 
στην Ιταλία, οι εταιρείες οι οποίες υποστηρίζονται 
έχουν αυξήσει τις εξαγωγές και τη συμμετοχή τους 
στις διεθνείς αγορές.

Στοιχεία από αξιολογήσεις των προγραμμάτων 
της περιόδου 2007–2013, τα οποία χρειάστηκαν 
περισσότερο χρόνο για να παραγάγουν αποτελέ-
σματα, επιβεβαιώνουν αυτά τα θετικά ευρήματα. 
Στη Λετονία, για παράδειγμα, η στήριξη προς ερευ-
νητικά ινστιτούτα βοήθησε στη βελτίωση της συνερ-
γασίας με τη βιομηχανία και στην αύξηση της ενερ-
γούς συμμετοχής των ερευνητών σε διεθνή έργα. 
Παρεμφερής αύξηση συντελέστηκε στην Πολωνία 
ως αποτέλεσμα της στήριξης που παρασχέθηκε στο 
πλαίσιο του ΕΠ για την καινοτόμo οικονομία.

Ανταγωνιστικότητα	των	ΜΜΕ

Η στήριξη από το ΕΤΠΑ για την Ε&Α και την καινο-
τομία έχει ως απώτερο στόχο να αυξήσει την αντα-
γωνιστικότητα, και, ως εκ τούτου, τις δυνατότητες 
ανάπτυξης των περιφερειών και των επιχειρήσεων. 
Πράγματι, στην περίπτωση των ΜΜΕ, η χρηματοδό-
τηση αφορούσε συχνά τον διττό σκοπό της αύξησης 
της ικανότητας για καινοτομία και της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητάς τους, ιδίως στις διεθνείς αγο-
ρές. Αυτό ισχύει για τη στήριξη επιχειρήσεων στην 
Πορτογαλία, τη Valencia και την Puglia, όπου οι 
επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται έχουν επι-
τύχει αμφότερους τους στόχους. 

Στην Πορτογαλία, η στήριξη η οποία παρασχέθηκε για 
το πρόγραμμα της περιόδου 2007–2013 επέφερε 
ανάπτυξη τόσο σε εθνικές όσο και σε διεθνείς αγο-
ρές, ενώ, στην Puglia, της πρώιμης περιόδου, είχαν 
ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των εξαγωγών.

Στην Πολωνία, η γενικότερη στήριξη των ΜΜΕ για 
επενδύσεις οι οποίες παρέχονται από τα 16 περι-
φερειακά επιχειρησιακά προγράμματα οδήγησε σε 
αύξηση της παραγωγικότητας και των εξαγωγών, 
αλλά και σε αύξηση επιδόσεων και απασχόλησης. 
Ομοίως, στο Piemonte της Ιταλίας η στήριξη για 
την ανάπτυξη πόλων καινοτομίας κατά την περίοδο 
2010–2015 οδήγησε σε αυξημένη προστιθέμενη 
αξία, παραγωγικότητα και απασχόληση, ιδίως στον 
τομέα της μεταποίησης. Στην περιφέρεια Thüringen 
της Γερμανίας, το ταμείο εκκίνησης και το ταμείο 
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Πλαίσιο	9.2	Κρατικές	ενισχύσεις	για	τη	στήριξη	της	περιφερειακής	ανάπτυξης

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021ιγ).

Στόχος	και	πεδίο	εφαρμογής	των	κρατικών	
	ενισχύσεων

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης [άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 
107 παράγραφος 3 στοιχείο γ)] προβλέπει ειδικές πε-
ριπτώσεις όπου οι κρατικές ενισχύσεις θεωρούνται 
συμβατές με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. 
Πιο συγκεκριμένα, οι κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αποσκοπούν αποκλειστικά στην προώθηση της οικονο-
μικής ανάπτυξης των εξόχως απόμακρων περιφερειών 
και των περιοχών όπου το βιοτικό επίπεδο είναι αφύ-
σικα χαμηλό ή όταν υπάρχει σοβαρή υποαπασχόληση 
ή για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη συγκεκριμένων οι-
κονομικών κλάδων της ΕΕ, όταν οι ενισχύσεις δεν 
επηρεάζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό. Αυτά τα είδη 
κρατικών ενισχύσεων είναι γνωστά ως περιφερειακές 
ενισχύσεις, καθεστώς ενίσχυσης 
με περιφερειακή σκοπιμότητα 
και πρέπει να αποτελούν αναπό-
σπαστο τμήμα μιας περιφερεια-
κής αναπτυξιακής στρατηγικής, 
η οποία διαθέτει σαφώς καθο-
ρισμένους στόχους.

Προκειμένου οι ενισχύσεις να 
είναι συμβατές με τον ανταγω-
νισμό στην εσωτερική αγορά, 
οι αρνητικές συνέπειές τους 
όσον αφορά τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και την υπονό-
μευση του εμπορίου μεταξύ 
των κρατών μελών πρέπει να 
είναι περιορισμένες και δεν 
πρέπει να υπερτερούν των 
θετικών αποτελεσμάτων σε 
βαθμό που να αντίκειται στο 
συλλογικό συμφέρον. Ο πρω-
ταρχικός στόχος του ελέγχου 
είναι να διασφαλίσει ότι οι ενι-
σχύσεις για την περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εδαφική συ-
νοχή δεν επηρεάζουν αρνητικά 
τους όρους συναλλαγών μετα-
ξύ των κρατών μελών σε ανε-
πιθύμητο βαθμό.

Ως γενική αρχή, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ειδοποιούν για τυχόν 
περιφερειακές ενισχύσεις την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την 
εξαίρεση των μέτρων τα οποία 
πληρούν τους όρους που θε-
σπίστηκαν με τον γενικό κανο-

νισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (GBER) σχετικά με 
τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, αξιολογεί την ενίσχυση η οποία έχει κοι-
νοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί 
στις κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές 
κρατικές ενισχύσεις1. Αυτές είχαν εκδοθεί ως μέρος 
μιας διαρκούς αναθεώρησης των κανόνων ανταγωνι-
σμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλοι σε 
ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς.

Είδη	περιοχών	των	περιφερειακών	ενισχύσεων

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παραρτήματα 
των κατευθυντήριων γραμμών προσδιορίζουν δύο 
είδη περιοχών οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο περιφερειακών ενισχύσεων την περίοδο 
2021–2027 (χάρτης 9.2):
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© EuroGeographics Association για τα διοικητικά όρια

Πηγή: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα, 19.4.2021.
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Χάρτης 9.2 Τοµείς κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, 2022–2027
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ανάπτυξης, τα οποία δημιουργήθηκαν για τα πρώτα 
έτη των ΜΜΕ έδωσαν τη δυνατότητα σε εταιρείες 
να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετα κεφάλαια, 
οδήγησαν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους 
και βελτίωσαν την πρόσβασή τους σε νέες αγορές. 
Εξάλλου, το πρόγραμμα «Thuringia invest», σχεδια-
σμένο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ, επιτάχυνε τις επενδύσεις τους και/ή οδήγη-
σε στην πραγματοποίηση μεγαλύτερων έργων στο 
75 % των περιπτώσεων.

Και στην Εσθονία τα στοιχεία δείχνουν τις επωφε-
λείς συνέπειες του προγράμματός της την περιόδο 
2007–2013 όσον αφορά την ίδρυση πολυάριθμων 
νεοφυών επιχειρήσεων σε τομείς υπηρεσιών έντα-
σης γνώσεων, με αύξηση του αριθμού των εργαζο-
μένων, των κερδών από τις πωλήσεις και της προ-
στιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο στις στηριζόμενες 
επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη	ΤΠΕ

Η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής υπέρ της 
ψηφιοποίησης οδήγησε στην ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τις δημόσιες 
αρχές. Στη Mazowieckie της Πολωνίας, η υλοποί-
ηση των στηριζόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
έχει οδηγήσει σε υιοθέτησή τους από το 68 % των 
κατοίκων και από το 72 % των επιχειρήσεων της 
περιοχής. Αυτό, αύξησε τη διαφάνεια των δρα-
στηριοτήτων του δημόσιου τομέα και τη γνωριμία 
των πολιτών με αυτές, καθώς επίσης βοήθησε να 
μειωθεί ο βαθμός ψηφιακού αποκλεισμού των πιο 
ηλικιωμένων ατόμων. Αυτό συνέχισε τη στήριξη η 
οποία παρέχονταν στην ΤΠΕ κατά την πρώιμη περί-
οδο, όταν στην Podkarpackie η χρηματοδότηση του 
ΕΤΠΑ συνέβαλε στην κατασκευή 59 km ευρυζωνι-
κού δικτύου και 206 km τοπικών δικτύων καθώς 
και στον εκσυχρονισμό ακόμη 240 km, κυρίως σε 
αγροτικές περιοχές.

 • περιοχές «α» — στις οποίες περιλαμβάνονται 
οι εξόχως απόμακρες περιφέρειες και οι περι-
φέρειες NUTS 2 όπου το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, 
βάσει προτύπων αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), 
είναι 75 % ή λιγότερο του μέσου όρου της EU-
27 (με βάση τον μέσο όρο των περιφερεια-
κών στοιχείων της Eurostat για την περίοδο 
2016–2018)· και 

 • προκαθορισμένες περιοχές «γ» — στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι περιφέρειες NUTS 2, πρώην 
περιοχές «α» κατά την περίοδο 2017–2020, και 
οι αραιοκατοικημένες περιοχές (δηλ. περιφέρει-
ες NUTS 2 με λιγότερους από οκτώ κατοίκους 
ανά τετραγωνικό km ή περιφέρειες NUTS 3 με 
λιγότερους από 12,5 κατοίκους ανά τετραγωνι-
κό km (με βάση τα δεδομένα της Eurostat για 
την πυκνότητα του πληθυσμού για το 2018).

Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία περιοχών «γ», οι οποί-
ες είναι περιφέρειες που ένα κράτος μέλος, με βάση 
τη δική του διακριτική ευχέρεια, ορίζει ως χρήζουσες 
στήριξης, παρότι οφείλει να αποδείξει ότι οι περιοχές 
πληρούν ορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (αυ-
τές είναι γνωστές ως μη προκαθορισμένες περιοχές 
«γ»). Εν προκειμένω, οι κατευθυντήριες γραμμές δη-
λώνουν ότι τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν τα 
κράτη μέλη για να καθορίσουν τις περιοχές «γ» θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν το φάσμα των καταστάσε-
ων στις οποίες μπορεί να δικαιολογείται η χορήγηση 
περιφερειακής ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια 

θα πρέπει να σχετίζονται με κοινωνικοοικονομικά, γε-
ωγραφικά ή διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία ενδέ-
χεται να συναντούνται στις περιοχές «γ», και θα πρέπει 
να παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι η χορήγηση 
της περιφερειακής κρατικής ενίσχυσης δεν θα πλήξει 
τους όρους συναλλαγών σε βαθμό που αντίκειται στο 
συλλογικό συμφέρον.

Η συνολική μέγιστη κάλυψη μιας περιοχής «α» και μιας 
περιοχής «γ» καθορίστηκε στο 48 % του πληθυσμού 
της EU-27, το 2018.

Για την περίοδο 2022–2027, οι επιλέξιμες περιοχές «α» 
βρίσκονται κυρίως στα ανατολικά κράτη μέλη και σε πε-
ριφέρειες στη νότια Ευρώπη· οι προκαθορισμένες πε-
ριοχές «γ» βρίσκονται κυρίως στα βορειότερα μέρη της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας και στην κεντρική Ισπανία 
(όπου συμπίπτουν με τις αραιοκατοικημένες περιοχές) 
καθώς και σε ορισμένα ανατολικά κράτη μέλη.

Ως αντίδραση στην οικονομική αναταραχή που δημι-
ουργήθηκε από την πανδημία της COVID–19, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή θέσπισε μέσα. Η πανδημία ενδέχεται να 
έχει πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις σε ορισμένες περιο-
χές από ό,τι σε άλλες, παρότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ 
νωρίς ακόμα για να προβλέψουμε τις μακροχρόνιες 
επιπτώσεις της και να προσδιορίσουμε ποιες περιοχές 
θα πληγούν περισσότερο. Η Επιτροπή, κατά συνέπεια, 
σχεδιάζει μια ενδιάμεση αξιολόγηση των χαρτών πε-
ριφερειακών ενισχύσεων, το 2023, η οποία θα λάβει 
υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα.
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Άλλα παραδείγματα για τα αποτελέσματα της χρη-
ματοδότησης των ΤΠΕ την περίοδο 2007–2013 
είναι, στη Λετονία, η βελτίωση στη συνολική απο-
τελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης μέσω της 
ψηφιοποίησης και η μείωση του διοικητικού άχθους 
για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις· και, στην 
Πράγα, η επέκταση των υπηρεσιών δημόσιας ευρυ-
ζωνικότητας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που 
οδήγησαν στο να καταστεί η διοίκηση της πόλης πιο 
αποτελεσματική.

2.2	PO2	Πιο	πράσινη	Ευρώπη

Πρόοδος	επενδύσεων	και	
παρακολούθηση	αποτελεσμάτων

Η συνολική χρηματοδότηση ύψους 68 δισε-
κατ. ευρώ της ΕΕ από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ αφιερώθη-
κε στους στόχους της «πιο πράσινης Ευρώπης» την 
περίοδο 2014–2020, επιδιώκοντας: την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας· τις βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές 
υποδομές· την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας· 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προ-
σαρμογή σε αυτήν· την πρόληψη κινδύνων· τη βιο-
ποικιλότητα· και τις καθαρές αστικές συγκοινωνίες. 
Η χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει το 19 % της συ-
νολικής διαθέσιμης δυνάμει της πολιτικής συνοχής 
για την περίοδο.

Στο τέλος του 2020, η χρηματοδότηση έργων τα 
οποία επελέγησαν δυνάμει αυτών των στόχων υπε-
ρέβη τη διαθέσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ κατά πε-
ρίπου 12 %, ενώ κατ’ εκτίμηση 29 δισεκατ. ευρώ 
(42 % του συνολικού ποσού) δαπανήθηκαν σε 
επενδυτικά έργα.

Οι επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια υποστηρίχτη-
καν κατά τη διάρκεια της περιόδου σε σχεδόν όλα τα 
κράτη μέλη, ενώ οι επενδύσεις στις περιβαλλοντικές 
υποδομές (για τη βελτίωση της παροχής νερού, την 
επεξεργασία λυμάτων και τη διαχείριση αποβλήτων) 
και στην πρόληψη κινδύνων βρίσκονται συγκεντρω-
μένες κυρίως σε αναπτυσσόμενα κράτη μέλη της 
Ανατολικής Ευρώπης και σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες και περιφέρειες μετάβασης της νότιας 
Ευρώπης. Οι επενδύσεις στις καθαρές αστικές συ-
γκοινωνίες (σε τραμ και γραμμές μετρό) υποστηρί-
ζονται σε μόνο έναν μικρό αριθμό κρατών μελών. Οι 
κοινοί δείκτες που αναφέρονται αφορούν τις ίδιες 
ομάδες κρατών μελών και περιφερειών.

Οι δείκτες δείχνουν, για παράδειγμα, ότι 11,3 εκα-
τομμύρια άτομα είχαν όφελος από τα αντιπλημμυρι-
κά μέτρα τα οποία είχαν λάβει στήριξη έως το τέλος 
του 2020, 41 % του στόχου έως το 2023, και ότι θα 
είχαν επωφεληθεί συνολικά 42 εκατομμύρια, αν τα 
επιλεγμένα έργα είχαν ολοκληρωθεί όλα (υποδηλώ-
νοντας ότι τα έργα που ακόμη εκκρεμούν προς ολο-
κλήρωση καλύπτουν, κατά μέσο όρο, ένα πολύ με-
γαλύτερο αριθμό ατόμων από ό,τι αυτά που έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί) (πίνακας 9.2). 

Πλαίσιο	9.3	Το	πρόγραμμα-πλαίσιο	της	ΕΕ		
«Ορίζοντας	2020»	για	την	Ε&Α

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αποτελεί το 
βασικό πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότη-
ση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, με 
προϋπολογισμό 95,5 δισεκατ. ευρώ για την περί-
οδο 2021–2027. Πρόκειται για τον διάδοχο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014–2020), 
το οποίο διέθετε προϋπολογισμό σχεδόν 80 δι-
σεκατ. ευρώ. Στόχος και των δύο προγραμμάτων 
είναι να στηρίξουν την αριστεία στην έρευνα μέσα 
από πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσε-
ων η οποία να καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ. Τα προ-
γράμματα δεν χρησιμοποιούν προκαθορισμένους 
εθνικούς φακέλους ούτε διαφοροποιούν με άλλον 
τρόπο την εκχώρηση της χρηματοδότησής τους με 
βάση περιφερειακή ομάδα ή έδαφος. Η χρηματο-
δότηση μακράν απέχει από το να είναι κατανεμη-
μένη ισότιμα ανά τα κράτη μέλη και τις περιφέ-
ρειες της ΕΕ (χάρτης 9.3) και, σε γενικές γραμμές, 
συνάδει με τις δαπάνες τους για την Ε&Α. Ωστόσο, 
οι δραστηριότητες «διεύρυνση της συμμετοχής 
και διάδοση της αριστείας» στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με χρηματοδότηση 
σχεδόν τριπλάσια από την ισοδύναμη στήριξη στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 
θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικα-
νότητας για έρευνα και καινοτομία στα κράτη μέλη 
τα οποία υπολείπονται.

Οι βασικές περιοχές-αποδέκτριες του προγράμμα-
τος «Ορίζοντας 2020» συνήθως ήταν οι περιοχές 
της βορειοδυτικής Ευρώπης, όπου βρίσκονται οι 
πρωτεύουσες (Παρίσι ή Βρυξέλλες) ή σημαντικά 
πανεπιστήμια, ενώ οι περιφέρειες στα ανατολικά 
της ΕΕ έλαβαν πολύ χαμηλότερα επίπεδα χρημα-
τοδότησης. Η Γερμανία και η Γαλλία, κατά μέσο 
όρο, έλαβαν λιγότερη χρηματοδότηση ανά κάτοικο 
από ό,τι άλλα κράτη μέλη στα βορειοδυτικά, όμως 
ορισμένες από τις περιφέρειες στα εν λόγω κράτη 
μέλη συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότε-
ρων αποδεκτριών. 
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αυτούς, τα αποτελέσματα στο τέλος του 2020 ήταν 
πολύ χαμηλότερα από τους στόχους οι οποίοι είχαν 
τεθεί (μόνο το 21 % του στόχου όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών ΑΘ). Αυτό αντικατοπτρίζει, 
εν μέρει, τη σχετικά αργή υλοποίηση των έργων, 
όπως υποδηλώνεται από το σχετικά χαμηλό ποσο-
στό δαπανών, αλλά αντικατοπτρίζει και το γεγονός 
ότι τα σχετικά έργα αφορούν υποδομές οι οποίες 
χρειάζονται αρκετά χρόνια σχεδιασμού και, στη συ-
νέχεια, αρκετά χρόνια ακόμη για να ολοκληρωθούν. 
Μόνο όταν έχει πια ολοκληρωθεί η κατασκευή και οι 
υποδομές είναι πια λειτουργικές αποτυπώνονται τα 
αποτελέσματα στους δείκτες. 

Δύο ακόμα παράγοντες διαδραματίζουν έναν ρόλο. 
Έχει τεθεί το ζήτημα της ικανότητας των περιβαλ-
λοντικών φορέων να εξασφαλίζουν κεφάλαια, αλλά 
και να διαχειρίζονται και να υλοποιούν πολυετείς 
επενδύσεις. Σε πιο τεχνικό επίπεδο, ορισμένοι από 
τους πράσινους δείκτες χρησιμοποιήθηκαν ευρέως 
για πρώτη φορά την περίοδο 2014–2020, που ίσως 
σημαίνει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην υποβο-
λή εκθέσεων για αυτούς τους δείκτες (αποτελέσμα-
τα εκμάθησης). Στο τέλος της περιόδου 2007–2013, 
η εμπειρία έδειξε ότι είχαν αναφερθεί σημαντικά 
επιτεύγματα όσον αφορά τους συγκρίσιμους δείκτες 
κατά τα δύο τελευταία χρόνια δαπανών των έργων 
(2014 και 2015). Πράγματι, τα αριθμητικά δεδομένα 

για τα επιλεγμένα έργα καταδεικνύουν ότι, εφόσον 
αυτά ολοκληρωθούν, οι στόχοι που έχουν τεθεί για 
το 2023 θα επιτευχθούν όσον αφορά τους τέσσε-
ρις περιβαλλοντικούς στόχους. Ωστόσο, όσον αφο-
ρά τον δείκτη για τις μειώσεις εκπομπών ΑΘ, τους 
δύο για την ενεργειακή απόδοση και τον έναν για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπάρχει ο κίνδυ-
νος τα αποτελέσματα να υπολείπονται των στόχων, 
μολονότι ουσιαστικά επιτεύγματα εξακολουθούν να 
είναι εφικτά.

Αξιολόγηση	των	ευρημάτων

Προώθηση	της	ενεργειακής	απόδοσης	
και	της	χρήσης	ανανεώσιμων	πηγών	
ενέργειας	και	μείωση	των	εκπομπών	ΑΘ

Την περίοδο 2014–2020, η στήριξη της στροφής 
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
στην ΕΕ, εστιάστηκε στην παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις και δημό-
σια και ιδιωτικά κτίρια. Μολονότι είναι σαφές ότι σε 
πολλά κράτη μέλη σημαντικές δαπάνες καλύφθηκαν 
για έργα των παραπάνω ειδών, τα στοιχεία για τον 
αντίκτυπο των σχετικών μέτρων είναι προς το πα-
ρόν περιορισμένα, επειδή υπάρχουν έργα τα οποία 
βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα 
χρειάζονται χρόνο για να διαφανούν. 

Πίνακας	9.2	Δείκτες	της	«πιο	πράσινης	Ευρώπης»:	Στόχοι	και	επιτεύγματα	για	το	2023	έως	το	τέλος		
του	2020

Στόχος	για		
το	2023

Επιλεγμένα		
έργα	

Υλοποιημένα,	αριθμός	
και	%	του	στόχου

Αριθμός νοικοκυριών που έχουν καταταγεί 
σε βελτιωμένη ενεργειακή κατανάλωση

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων (γιγαβατώρες)

6 480 7 069 
1 892
(29 %)

Ανανεώσιμες ενέργειες: επιπλέον 
δυνατότητα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας (μεγαβάτ)

6 618 7 404
2 734
(41 %)

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου (ισοδύναμο 
CO₂ σε εκατομμύρια τόνους)

20,8 23,4
4,4

(21 %)

Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και μετρό (km)

478 542
137

(29 %)
Πληθυσμός που ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά έργα

27 700 000 42 000 000
11 300 000

(41 %)
Επιπλέον πληθυσμός που ωφελήθηκε 
από τη βελτιωμένη παροχή νερού

 14 900 000 19 500 000
3 500 000

(24 %)
Επιπλέον πληθυσμός που ωφελήθηκε 
από την επεξεργασία λυμάτων

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Πηγή: Ανοικτά δεδομένα συνοχής https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Για παράδειγμα, στην περιφέρεια Nordrhein-
Westfalen, η έμφαση της στήριξης των επενδύσε-
ων δόθηκε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός που σημαίνει 
ότι τα αποτελέσματα σε όρους χρησιμοποιούμενων 
πηγών ενέργειας είναι, μέχρι τώρα, σχετικά περιο-
ρισμένα και ορατά μόνο μεσοπρόθεσμα και μακρο-

πρόθεσμα. Πράγματι, σε πολλά γερμανικά κρατίδια, 
οι συνολικές ορατές συνέπειες είναι περιορισμέ-
νες, λόγω της έμφασης που δίνεται στη χρήση του 
ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων. 
Αυτό, ισχύει στην Bayern, όπου η εν λόγω έμφαση 
σχεδόν αναπόφευκτα σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα 
εμφανή απτά αποτελέσματα όσον αφορά τη χρήση 

Πλαίσιο	9.4	Ταμείο	Δίκαιης	Μετάβασης

Το ΤΔΜ, ως μέρος του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβα-
σης (ΜΔΜ), είναι ένα από τα βασικά μέσα που καταρ-
τίστηκαν ως αντίδραση στις συνέπειες της μετάβα-
σης προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. 
Η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει μετασχη-
ματισμό τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονομίας. 
Ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, ωστόσο, είναι 
πιθανό να πληγούν περισσότερο από άλλα, και ο ΜΔΜ 
είναι πολύ σημαντικός για να αποφευχθεί να αυξη-
θούν περαιτέρω οι περιφερειακές ανισότητες και να 
διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Ο εν λόγω 
μηχανισμός απαρτίζεται από τρεις πυλώνες: 1) το 
ΤΔΜ· 2) έναν ειδικό μηχανισμό δίκαιης μετάβασης στο 
πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, σχεδιασμένο να 
προσελκύει ιδιωτικές επενδύσεις· και 3) μια δανει-
ακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα με σκοπό τη 
μόχλευση επιπρόσθετων δημόσιων επενδύσεων σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Το ΤΔΜ αξιοποιείται με επιμερισμένη διαχείριση και 
εντάσσεται στην πολιτική συνοχής. Παρότι δεν συμ-
βάλλει αυτό καθαυτό στη μετάβαση προς την κλιμα-
τική ουδετερότητα, στόχος του είναι να μετριάσει το 
κοινωνικοοικονομικό κόστος το οποίο προκύπτει λόγω 
αυτής. Μολονότι όλα τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
να επωφελούνται από το ΤΔΜ, η στήριξη εστιάζεται 
σε περιφέρειες οι οποίες είναι πολύ πιθανό να πλη-
γούν από τη μετάβαση, ειδικότερα στις περιφέρειες 
οι οποίες βασίζονται ακόμα, σε εξορυκτικές δραστη-
ριότητες (ιδίως άνθρακα, λιγνίτη, τύρφη και πετρελαι-
ούχου σχιστόλιθου) και σε βιομηχανίες έντασης ΑΘ. 
Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει να 
καταργηθούν σταδιακά ή να μετασχηματιστούν ώστε 
να είναι πιο βιώσιμες, και το ΤΔΜ θα διαδραματίσει 
καίριο ρόλο στην παροχή βοήθειας για τη διαφορο-
ποίηση των τοπικών οικονομιών και στον μετριασμό 
του αρνητικού αντίκτυπου στην απασχόληση.

Το ταμείο είναι προικισμένο με 17,5 δισεκατ. ευρώ 
(σε τιμές 2018), από τα οποία 7,5 δισεκατ. ευρώ 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της πε-
ριόδου 2021–2027 και 10 δισεκατ. ευρώ από το 
ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης εντός του σχεδίου 
NextGenerationEU, με αυτό το τελευταίο να είναι δια-
θέσιμο από το 2021 έως το 2023.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν, σε προαιρετική 
βάση, να μεταφέρουν πόρους από τα εθνικά κονδύλιά 
τους από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ προς το ΤΔΜ, υπό την 
προϋπόθεση ότι το συνολικό μεταφερόμενο ποσό δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο των κονδυλίων του ΤΔΜ. Οι 
δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ συμπληρώ-
νονται από εθνική συγχρηματοδότηση, σύμφωνα με 
τους κανόνες της πολιτικής συνοχής. Συνολικά, επομέ-
νως, το ταμείο αναμένεται να κινητοποιήσει περίπου 
55 δισεκατ ευρώ χρηματοδότησης για επενδύσεις.

Το ΤΔΜ θα στηρίξει παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ 
και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Μπορεί, επίσης, να 
στηρίξει επενδύσεις σε τομείς όπως η ΕΤΑΚ, η περιβαλ-
λοντική αποκατάσταση, η καθαρή ενέργεια, η αναβάθ-
μιση δεξιοτήτων των εργαζομένων, η παροχή βοήθειας 
για την αναζήτηση εργασίας και η ενεργός συμπερίλη-
ψη των αναζητούντων εργασία καθώς επίσης και τον 
μετασχηματισμό μονάδων έντασης άνθρακα, όταν οι 
εν λόγω επενδύσεις συνεπάγονται σημαντικές μειώ-
σεις εκπομπών και προστασία της απασχόλησης.

Η διακυβέρνηση του ΤΔΜ, και γενικότερα του ΜΔΜ, βα-
σίζεται σε εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης (TJTP) τα 
οποία τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν σε συνερ-
γασία με σχετικούς φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Τα σχέδια αποσκοπούν στον προσδιορισμό επιλέξι-
μων περιοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε περιφέρειες 
NUTS 3 ή μέρη αυτών. Τα σχέδια παρουσιάζουν διεξο-
δικά, για κάθε περιοχή, μια εκτίμηση για τις ανάγκες και 
τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις οι οποίες συνδέ-
ονται με τη μεταστροφή ή το κλείσιμο δραστηριοτήτων 
υψηλής έντασης ΑΘ και την αναγκαία προσαρμογή στις 
συνεπαγόμενες μεταβολές στην αγορά εργασίας.

Η κατάρτιση των TJTP καθοδηγείται από την ανάλυση 
την οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εκθέ-
σεις ανά χώρα για το 2020, αξιολογώντας την κατά-
σταση στις περιοχές οι οποίες αναμένεται να πληγούν 
περισσότερο. Η Επιτροπή προσφέρει επίσης στήριξη 
στα κράτη μέλη για την κατάρτιση των TJTP και έχει 
δημιουργηθεί μια Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης με 
σκοπό να παρέχει τεχνική βοήθεια και συμβουλές 
ώστε να βοηθά να διασφαλίζεται ότι γίνεται η καλύτε-
ρη δυνατή χρήση του ΤΔΜ. Επιπλέον, κάθε πυλώνας 
του ΤΔΜ προσφέρει συνδρομή για την κατάρτιση δια-
δικασιών που να είναι επιλέξιμες.
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ενέργειας ή βελτιώσεις στην απόδοση. Επιπλέον, η 
χρηματοδότηση κατευθύνθηκε προς την ενεργειακή 
απόδοση στις ΜΜΕ, και, μολονότι υπάρχουν στοι-
χεία αξιολόγησης τα οποία υποδεικνύουν ότι αυτό 
ήταν αποτελεσματικό στις εμπλεκόμενες εταιρείες 
(π.χ. στη Rheinland-Pfalz), οι συνολικές ορατές συ-
νέπειες είναι περιορισμένες, λόγω του μικρού μεγέ-
θους των στηριζόμενων επιχειρήσεων.

Η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και η χρή-
ση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν επίσης ένας 
από τους στόχους πολλών προγραμμάτων Interreg. 
Δυνάμει του ΕΠ Interreg Γερμανίας-Κάτω Χωρών, 
για παράδειγμα, ξεκίνησαν πιλοτικά έργα για τη μεί-
ωση των εκπομπών CO2, και αυτό συνέβαλε στην 
ευαισθητοποίηση για τις ευκαιρίες διασυνοριακής 
συνεργασίας σε σχέση με την καινοτομία προϊόντων 
και διαδικασιών.

Προώθηση	βιώσιμης	πολυτροπικής	
αστικής	κινητικότητας

Η στήριξη από τα προγράμματα της πολιτικής συνο-
χής σε όλη την ΕΕ, την περίοδο 2014–2020, κατευ-
θύνθηκε στην ανάπτυξη ή βελτίωση των συστημά-
των μεταφορών στις πόλεις, ώστε αυτές να γίνουν 
πιο φιλικές προς το περιβάλλον, προσβάσιμες και 
ασφαλείς. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, οι χρη-
ματοδοτούμενες από την ΕΕ επενδύσεις για έργα 
δημόσιων συγκοινωνιών βοήθησαν στη βελτίωση 
της ροής της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλει-
ας στις πόλεις, καθώς επίσης στις συνδέσεις μεταξύ 
διαφόρων μέσων μεταφορών, ενώ παράλληλα και 
στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η αξιο-
λόγηση μιας νέας γραμμής τραμ στη Φλωρεντία, 
για παράδειγμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή 
είχε ενισχύσει την ελκυστικότητα της πόλης ως επι-
χειρηματικού κέντρου και, χάρη στην επιτάχυνση 
των χρόνων μετακίνησης, κατέστησε δυνατό να 
μπορούν τα άτομα να μετακινούνται μεταξύ κατοι-
κίας και εργασίας από τις εξυπηρετούμενες περιφε-
ρειακές περιοχές προς το κέντρο. Για τον ίδιο λόγο, 
μειώθηκε η χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων και αυξή-
θηκε η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ομοίως, την περίοδο 2007–2013, η στήριξη του 
ΕΤΠΑ βοήθησε να δημιουργηθεί ένα πιο βιώσιμο και 
ολοκληρωμένο αστικό περιβάλλον στην Πράγα, βελ-
τιώνοντας την ανεμπόδιστη πρόσβαση στο σύστημα 
του μετρό, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες λεωφορείου 
και μετρό και κατασκευάζοντας δίκτυο ποδηλατο-
δρόμων, ενώ στην Ουγγαρία οι επενδύσεις σε συ-
στήματα έξυπνων μεταφορών βοήθησαν να βελτιω-
θεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στήριξη	της	προσαρμογής	στην	κλιματική	
αλλαγή	και	την	πρόληψη	καταστροφών

Σε αρκετά κράτη μέλη, η στήριξη των επενδύσεων 
εστιάστηκε στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις φυ-
σικές καταστροφές και στη βελτίωση των συστημάτων 
διαχείρισης των ενεχόμενων κινδύνων. Στη Ρουμανία, 
χρηματοδοτούμενα έργα βοήθησαν στη βελτίωση της 
παρακολούθησης σοβαρών καιρικών φαινομένων και 
επομένως στον περιορισμό των πλημμυρών, στη μεί-
ωση των ζημιών που προκύπτουν από αυτές και στην 
παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού έκτακτης ανά-
γκης. Στην περιφέρεια της Πολωνίας Świętokrzyski, η 
χρηματοδότηση βοήθησε την ανάπτυξη ενός συστή-
ματος αποκατάστασης καταστροφών και την αναβάθ-
μιση του εθελοντικού πυροσβεστικού σώματος. 

Επίσης, χρηματοδότηση εκχωρήθηκε σε αυτήν την 
ευρεία περιοχή δυνάμει πολλών προγραμμάτων 
Interreg. Συγκεκριμένα, κοινά μέτρα για τη διαχεί-
ριση της κλιματικής αλλαγής εφαρμόστηκαν στο 
πλαίσιο του προγράμματος Italy-France (Maritime) 
καθώς και, στο πλαίσιο των έργων κοινής διαχείρι-
σης κινδύνων τα οποία αναλήφθηκαν στο πλαίσιο 
του προγράμματος Τσεχίας–Πολωνίας, αυξήθηκε η 
ικανότητα των αρμόδιων αρχών να αντιμετωπίζουν 
κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Διατηρώντας	και	προστατεύοντας	το	περιβάλλον	

Σε αρκετά κράτη μέλη η χρηματοδότηση διοχετεύτη-
κε επίσης σε έργα για την προστασία και τη διατή-
ρηση της φυσικής κληρονομιάς, η οποία, μαζί με τη 
στήριξη προς την πολιτιστική κληρονομιά, βοήθησαν 
να τονωθεί ο τουρισμός, όπως συνέβη στην περιφέ-
ρεια Małopolskie της Πολωνίας. Ταυτόχρονα, πολλά 
έργα με παρεμφερή σκοπό χρηματοδοτήθηκαν από 
το Interreg. Τα εν λόγω έργα συνέβαλαν στα εξής: τη 
δημιουργία νέου συστήματος περιβαλλοντικής διαχεί-
ρισης στη Βόρεια Περιφέρεια και την αρκτική περιοχή· 
την προστασία των διασυνοριακών οικοσυστημά-
των μέσω της ανάπτυξης πράσινων υποδομών στην 
περιοχή του προγράμματος Italy-France Interreg 
(Maritime)· και την τόνωση της ανάπτυξης της κυ-
κλικής οικονομίας μέσα από την πιο αποτελεσματική 
χρήση φυσικών πόρων στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος Γαλλίας–Κάτω Χωρών–Ηνωμένου Βασιλείου.

Την περίοδο 2007–2013, υπάρχουν επίσης πολλά 
παραδείγματα παρεχόμενης στήριξης η οποία βελ-
τιώνει το περιβάλλον, όπως: στη Σλοβακία και τη 
Λιθουανία, όπου οι επενδύσεις βοήθησαν στη βελ-
τίωση της ποιότητας του αέρα· στην Εσθονία, όπου 
οι επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό του  δικτύου 
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 υδροδότησης πρόσφερε σε 454 000 άτομα πρό-
σβαση σε καθαρό πόσιμο νερό· στην περιφέρεια 
Friuli Venezia Giulia της Ιταλίας, όπου η στήριξη 
οδήγησε στην αύξηση της προσβασιμότητας σε φυ-
σικές περιοχές και βελτίωσε τη διατήρηση χλωρίδας 
και πανίδας· και στη Ρουμανία, όπου η στήριξη των 
περιβαλλοντικών επενδύσεων αύξησε την ελκυστι-
κότητα της χώρας ως τουριστικού προορισμού.

2.3	PO3	Συνδεδεμένη	Ευρώπη

Πρόοδος	επενδύσεων	και	
παρακολούθηση	αποτελεσμάτων

Εκχωρήθηκε χρηματοδότηση ύψους 64 δισε-
κατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ στους στόχους της 
«συνδεδεμένης Ευρώπης» την περίοδο  2014–2020, 
στοχεύοντας σε βελτιώσεις στα οδικά και σιδηρο-
δρομικά δίκτυα και σε άλλους στρατηγικούς στόχους 
του τομέα των μεταφορών. Αυτό το ποσό αντιπρο-
σώπευε το 18 % της συνολικής χρηματοδότησης 
της πολιτικής συνοχής για την περίοδο.

Έως το τέλος του 2020, έργα τα οποία είχαν επιλεγεί 
στο πλαίσιο της επιδίωξης αυτών των στόχων υπε-
ρέβησαν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της ΕΕ κατά 
περίπου 14 %, ενώ ένα κατ’ εκτίμηση ποσό 37 δισε-
κατ. ευρώ της εν λόγω χρηματοδότησης (58 % του 
συνολικού διαθέσιμου) δαπανήθηκαν για επενδύσεις.

Οι σχετικές επενδύσεις αφορούσαν κυρίως τα λιγό-
τερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη (εκείνα που λαμβά-
νουν κονδύλια από το ΤΣ) και τις λιγότερο ανεπτυγ-
μένες περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης σε 

άλλα μέρη. Οι δείκτες δείχνουν ότι λίγο κάτω από 
2 400 km νέων δρόμων είχαν κατασκευαστεί έως 
το τέλος του 2020, οι περισσότεροι από τους οποί-
ους εντός του ΔΕΔ–Μ, ενώ άλλα 6 000 km αναβαθ-
μίστηκαν (πίνακας 9.3). Σε αμφότερες τις περιπτώ-
σεις, τα σχετικά δεδομένα ανέρχονται σε περίπου τα 
δύο τρίτα των στόχων που είχαν τεθεί για το 2023, 
ενώ η ολοκλήρωση των επιλεγμένων έργων θα έχει 
ως αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι δρόμοι να υπερ-
βούν τους στόχους κατά πολύ.

Από την άλλη, οι επιδόσεις των έργων όσον αφορά 
την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου έως 
το τέλος του 2020, τόσο των έργων στο πλαίσιο 
του ΔΕΔ–Μ όσο και των άλλων, ήταν πολύ κατώ-
τερες του στόχου για το 2023, που συνηθίζεται 
πολυετείς επενδύσεις υποδομών μεγάλης κλίμακας 
που χρειάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα για να 
ολοκληρωθούν. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, 
τα αριθμητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι στόχοι δεν 
πρόκειται να επιτευχθούν, γεγονός το οποίο συμβά-
λει στη συνέχιση μιας μακροχρόνιας τάσης, εμφα-
νούς σε προγενέστερες περιόδους, να συναντούν τα 
σιδηροδρομικά έργα μεγαλύτερη δυσκολία να ολο-
κληρωθούν από ό,τι τα οδικά έργα. 

Αξιολόγηση	των	ευρημάτων

Στήριξη	για	την	ενίσχυση	της	κινητικότητας

Η στήριξη για τη βελτίωση της κινητικότητας την 
περίοδο 2014–2020 είχε επικεντρωθεί στην 
ανάπτυξη οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. 
Αυτό ίσχυσε ιδιαιτέρως για την Πολωνία, όπου οι αξι-
ολογήσεις επαλήθευσαν ότι οι στόχοι των  σχετικών 

Πίνακας	9.3	Δείκτες	της	«συνδεδεμένης	Ευρώπης»:	Στόχοι	και	επιτεύγματα	για	το	2023	έως	το	τέλος		
του	2020

Στόχος	για		
το	2023

Επιλεγμένα		
έργα	

Υλοποιημένα,	αριθμός	
και	%	του	στόχου

Συνολικό μήκος ανασυγκροτημένης 
ή αναβαθμισμένης σιδηροδρομικής 
γραμμής (km)

5 260 4 590
1 540
(29 %)

από τα οποία ΔΕΔ–Μ 3 640 3 051
1 080
(30 %)

Συνολικό μήκος νεοκατασκευασμένων 
δρόμων (km)

3 727 5 078
2 382
(64 %)

από τα οποία ΔΕΔ–Μ 2 500 3 530
1 680
(67 %)

Συνολικό μήκος ανασυγκροτημένων 
ή αναβαθμισμένων δρόμων (km)

11 220 15 390
6 036
(54 %)

από τα οποία ΔΕΔ–Μ 870 918
727

(84 %)
Πηγή: Ανοικτά δεδομένα συνοχής — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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 επενδύσεων είχαν, σε μεγάλο βαθμό, επιτευχθεί. Η 
κατασκευή νέων δρόμων και η αναβάθμιση άλλων 
υπαρχόντων βελτίωσαν την οδική ασφάλεια, μεί-
ωσαν τον αριθμό ατυχημάτων (στο Πόζναν κατά 
54 % και στο Λούμπλιν κατά 74 %, για  παράδειγμα), 
αύξησαν τις μέσες ταχύτητες και ελάττωσαν τους 
χρόνους μετακίνησης, αλλά παράλληλα μείωσαν τον 

 θόρυβο στους δρόμους και την ατμοσφαιρική ρύ-
πανση στις πόλεις. Οι επενδύσεις στους σιδηροδρό-
μους αύξησαν επίσης τη δυναμικότητα του δικτύου, 
επιτάχυναν τους χρόνους των μετακινήσεων και 
βελτίωσαν τις συνδέσεις μεταξύ μεγάλων πόλεων 
και μεταξύ των κυριότερων οικονομικών κέντρων. 
Κατά συνέπεια, αυτά οδήγησαν σε αυξημένη χρήση 

Πλαίσιο	9.5	Ο	μηχανισμός	Συνδέοντας	την	Ευρώπη	

Ο ΜΣΕ είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο για 
την πολιτική μεταφορών της ΕΕ, το οποίο συμπλη-
ρώνει τα ΕΔΕΤ, στηρίζονται διασυνοριακά έργα και τα 
έργα για την εξάλειψη της κυκλοφοριακής συμφόρη-
σης ή τη δημιουργία συνδέσεων που λείπουν σε τμή-
ματα των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργει-
ας και των ευρωπαϊκών ψηφιακών δικτύων. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014–2020, η χρη-
ματοδότηση του ΜΣΕ ανήλθε σε 22,6 δισεκατ. ευρώ, 
κατανεμημένα σχεδόν ισότιμα μεταξύ των χωρών συ-
νοχής και των άλλων κρατών μελών, ενώ η χρημα-
τοδότηση κατά μέσο όρο ήταν 95 ευρώ ανά κάτοικο 
στις πρώτες, σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από ό,τι 
στις δεύτερες (33 ευρώ) (εικόνα 9.3). Σε αμφότερες 
τις ομάδες, το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότη-
σης πήγε στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Στις χώρες 
εκτός συνοχής, η χρηματοδότηση για τις εναέριες με-
ταφορές και τις μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
ήταν μεγαλύτερη από ό,τι στις χώρες συνοχής. 

Την περίοδο 2021–2027, ο ΜΣΕ θα εξακολουθήσει 
να χρηματοδοτεί σημαντικά έργα μεταφορών καθώς 
επίσης ενεργειακά και ψηφιακά έργα.

 • Ο μηχανισμός θα διαθέτει συνολικό προϋπο-
λογισμό 33,71 δισεκατ. ευρώ (σε τρέχουσες 
τιμές), ενώ τα 25,81 δισεκατ. ευρώ θα πάνε 
στον τομέα των μεταφορών, περιλαμβάνοντας 
11,29 δισεκατ. ευρώ για τις χώρες συνοχής. 

 • Στις μεταφορές θα βοηθήσει τα δίκτυα να γί-
νουν πιο διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, πιο 
πολυτροπικά και ασφαλή, επενδύοντας στην 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό σιδηροδρο-
μικών, οδικών υποδομών, υποδομών εσωτε-
ρικής ναυσιπλοΐας και θαλάσσιων μεταφορών. 

 • Προτεραιότητα θα δοθεί στην περαιτέρω ανά-
πτυξη του ΔΕΔ-Μ, εστιάζοντας στις συνδέσεις 
που λείπουν και στα διασυνοριακά έργα με προ-
στιθέμενη αξία για την ΕΕ. 1,56 δισεκατ. ευρώ 
πηγαίνει στη χρηματοδότηση μειζόνων σιδηρο-
δρομικών έργων μεταξύ χωρών συνοχής. 
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Εικόνα 9.3	Χρηματοδότηση	του	μηχανισμού	«Συνδέοντας	την	Ευρώπη»	
για	τις	χώρες	συνοχής	και	για	άλλες	χώρες	ανά	τρόπο	μεταφοράς,	
2014–2020	
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των σιδηροδρόμων, παρότι η ποιότητα των υπηρε-
σιών χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση προκειμένου 
να προσελκυστούν περισσότερα άτομα.

Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των περι-
βαλλοντικών υποδομών, τα έργα στον τομέα των 
μεταφορών συνήθως εκτείνονται σε μεγάλα χρο-
νικά διαστήματα και πολλά διατρέχουν δύο ή και 
περισσότερες προγραμματικές περιόδους. Εξάλλου, 
εφόσον συνήθως είναι μέρος δικτύων, αποτελώ-
ντας ίσως ένα τμήμα ενός αυτοκινητόδρομου ή μιας 
σιδηροδρομικής γραμμής, συμβαίνει συχνά τα απο-
τελέσματά τους να μην μπορούν να αξιολογηθούν 
στην πληρότητά τους μέχρι να έχουν ολοκληρωθεί 
άλλα τμήματα και να είναι πλήρως λειτουργικό το 
δίκτυο συνολικά. 

Μια σειρά αξιολογήσεων που αφορούν τη στήριξη 
επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών, επομένως, 
εκτείνονταν πέρα από την περίοδο 2007–2013 κα-
θώς επίσης πέρα και από την περίοδο 2014–2020. 
Στην Εσθονία, οι επενδύσεις στους σιδηροδρόμους 
κατά τη διάρκεια των δύο εν λόγω περιόδων έχουν 
βελτιώσει την ποιότητα των σιδηροδρομικών μετα-
κινήσεων, μείωσαν τους χρόνους μετακίνησης και 
οδήγησαν σε αυξημένη χρήση των τρένων, προκα-
λώντας την άνοδο του αριθμού επιβατών. Το ίδιο 
ισχύει και στην περίπτωση της Wales, όπου βελτιώ-
θηκαν 70 σταθμοί στις περιφέρειες East Wales και 
Valleys, χάρη στη στήριξη του ΕΤΠΑ κατά τη διάρ-
κεια των δύο περιόδων.

Στις αξιολογήσεις οι οποίες διενεργήθηκαν την πε-
ρίοδο 2014–2020 σχετικά με τα αποτελέσματα των 
επενδύσεων κατά την προηγούμενη περίοδο, δια-
πιστώνονται παρεμφερή αποτελέσματα. Δείχνουν 
μειωμένο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων στην 
Πολωνία και λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
χάρη σε επενδύσεις σε νέους αυτοκινητόδρομους· 
και βελτιωμένη ασφάλεια και μειωμένους χρόνους 
μετακίνησης στη Λετονία και την Ισπανία, χάρη στην 
κατασκευή νέων δρόμων και την αναβάθμιση υπαρ-
χόντων. Στη Λετονία, επίσης, ο εκσυγχρονισμός του 
σιδηροδρομικού δικτύου με κονδύλια της ΕΕ έκανε 
τα τρένα πιο ανταγωνιστικά για τη μεταφορά τόσο 
των επιβατών όσο και των εμπορευμάτων, αυξάνο-
ντας τη χρήση τους για αμφότερα· ενώ στην Ισπανία 
ο εκσυγχρονισμός και οι γενικές βελτιώσεις οδή-
γησαν σε σημαντικά μειωμένους χρόνους μετακί-
νησης, ειδικά στις διαδρομές των τρένων υψηλών 
ταχυτήτων, αλλά και σε αύξηση στους αριθμούς των 
επιβατών.

2.4	PO4	Κοινωνική	Ευρώπη

Πρόοδος	επενδύσεων	και	
παρακολούθηση	αποτελεσμάτων

Μια συνολική χρηματοδότηση ύψους 111 δισε-
κατ. ευρώ, κυρίως από το ΕΚΤ και την πρωτοβουλία 
YEI, αλλά επίσης και από το ΕΤΠΑ (για υποδομές και 
εξοπλισμό), αφιερώθηκε στους στόχους της «κοινω-
νικής Ευρώπης», οι οποίοι αποσκοπούσαν στη στή-
ριξη της απασχόλησης και της ένταξης στην αγορά 
εργασίας, στην εκπαίδευση και κατάρτιση και στην 
κοινωνική συμπερίληψη. Η χρηματοδότηση αντιπρο-
σωπεύει το 31 % του συνολικού προϋπολογισμού 
της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014–2020.

Έως το τέλος του 2020, η χρηματοδότηση της ΕΕ 
για τα επιλεγμένα έργα στο πλαίσιο της «κοινωνι-
κής Ευρώπης» ήταν 1 % μεγαλύτερη από το δια-
θέσιμο πόσο, ενώ ένα ποσό, κατ’ εκτίμηση, 60 δι-
σεκατ. ευρώ, ή 54 % των κονδυλίων της ΕΕ, 
δαπανήθηκε στα σχετικά έργα.

Οι κοινοί δείκτες καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ όσον αφορά το ΕΚΤ, και τα 20 κράτη μέλη για 
την YEI, όπου αυτή εφαρμόζεται9. Οι κοινοί δείκτες 
δείχνουν ότι έως το τέλος του 2020: 

 • στα υποστηριζόμενα προγράμματα συμμετεί-
χαν 45,5 εκατομμύρια άτομα, περιλαμβανομέ-
νων σχεδόν 17,3 εκατομμυρίων ανέργων και 
17,2 εκατομμυρίων ανενεργών (με την έννοια 
ότι δεν αναζητούσαν ενεργά απασχόληση)10·

 • 5,4 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε προγράμ-
ματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ βρήκαν 
δουλειά· 

 • 48 % των συμμετεχόντων είχαν χαμηλό μορ-
φωτικό επίπεδο (είχαν παρακολουθήσει μόνο 
έως την υποχρεωτική εκπαίδευση ή και λιγό-
τερο)· 15 % ήταν μετανάστες, είχαν αλλοδαπή 
προέλευση ή ήταν από εθνικές μειονότητες· και

9 Οι κοινοί δείκτες στο πλαίσιο της «κοινωνικής Ευρώπης» προέρ-
χονται από δύο ξεχωριστά συστήματα παρακολούθησης, τα οποία 
διαφέρουν εξαιτίας των διαφορετικών στηριζόμενων έργων και 
μέτρων, παρότι και οι δύο δέσμες δεικτών δείχνουν τι έχει χρη-
ματοδοτηθεί και τα άμεσα αποτελέσματα. Για τα κράτη μέλη στα 
οποία εφαρμόζεται η πρωτοβουλία YEI, βλ.: https://cohesiondata.
ec.europa.eu/funds/yei.

10 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο αριθμός αφορά μεμονωμένες 
«συμμετοχές» μάλλον παρά μεμονωμένα άτομα, με την έννοια ότι 
κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα προγράμματα.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei
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 • συνολικά, υπήρχαν ελαφρώς περισσότερες 
γυναίκες (53 %) από ό,τι άνδρες μεταξύ των 
συμμετεχόντων. 

Τρεις κοινοί δείκτες —ένας που αφορά επενδύσεις 
για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, ένας επεν-
δύσεις σε δομές φύλαξης παιδιών ή εκπαίδευσης 
και ένας επενδύσεις σε τουριστικές και πολιτιστικές 
υποδομές— χρησιμοποιούνται για την παρακολού-
θηση της στήριξης του ΕΤΠΑ υπέρ των στόχων της 
«κοινωνικής Ευρώπης» (πίνακας 9.4). Οι σχετικές 
επενδύσεις στην υγεία και την εκπαίδευση πραγμα-
τοποιούνται κυρίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες πε-
ριφέρειες και περιφέρειες μετάβασης σε ανατολικά 
και νότια κράτη μέλη, μολονότι στον δείκτη για τις 
επενδύσεις στην υγεία και την εκπαίδευση πρω-
τοστατεί η Ιταλία. Η στήριξη των επενδύσεων σε 
τουριστικά μέρη και πολιτιστικούς χώρους είναι πιο 
διαδεδομένη και ο δείκτης καλύπτει 17 κράτη μέλη, 
με έξι (Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία 
και Ουγγαρία) να πρωτοστατούν.

Έως το τέλος του 2020, κατασκευάστηκαν δομές 
υπηρεσιών υγείας οι οποίες κάλυψαν 53,3 εκα-
τομμύρια άτομα, ήδη το 80 % του στόχου για το 
2023· και αν προχωρήσουν τα επιλεγμένα προς 
χρηματοδότηση έργα, περίπου 88,9 εκατομμύρια 
θα καλυφθούν με βελτιωμένες υπηρεσίες, ένας 
αριθμός κατά πολύ πάνω από τον στόχο. Οι επεν-
δύσεις σε υποδομές φύλαξης παιδιών και εκπαί-
δευσης ήδη βελτίωσαν ή αύξησαν τη δυναμικότητα 
για 19,8 εκατομμύρια παιδιά ή σπουδαστές έως το 
τέλος του 2020 αν τα επιλεγμένα έργα ολοκληρω-
θούν, τα καλυπτόμενα άτομα θα αυξηθούν σε πάνω 
από 25 εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα των επενδύ-
σεων σε χώρους τουριστικού και πολιτιστικού ενδι-
αφέροντος είναι κάτω από τον στόχο, με μια αύξηση 

στον αριθμό επισκεπτών στους εν λόγω χώρους 
της τάξης των 25,4 εκατομμυρίων έως το τέλος του 
2020, μόλις το 40 % του στόχου για το 2023. Στην 
προκείμενη περίπτωση, όμως, ο πολύ σοβαρός αντί-
κτυπος της πανδημίας COVID–19 μπορεί να είναι η 
αιτία που οι αριθμοί επισκεπτών υπολείπονται του 
στόχου.

Πράγματι, η πανδημία έχει ήδη πλήξει σημαντικά 
τον τουρισμό και τις επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώ-
ρους, και ασκεί σημαντικές πιέσεις στις δομές υγεί-
ας. Σημειώθηκε μεγάλη καθαρή αύξηση στις σχεδι-
αζόμενες χρηματοδοτήσεις υπηρεσιών υγείας, αλλά 
δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιον βαθμό η αντίδραση 
στην πανδημία έχει επίσης οδηγήσει τις επενδύσεις 
οι οποίες είχαν αρχικά προβλεφθεί για στρατηγικές 
βελτιώσεις της δυναμικότητας των υπηρεσιών, να 
κατευθύνονται αλλού ώστε να καλυφθούν οι αυξημέ-
νοι αριθμοί των ατόμων που χρειάζονται περίθαλψη. 

Αξιολόγηση	των	ευρημάτων

Στήριξη	στην	απασχολησιμότητα	των	
ατόμων	χωρίς	απασχόληση

Ένα μεγάλο ποσοστό της χρηματοδότησης του ΕΚΤ 
την περίοδο 2014–2020 αφιερώθηκε στη βοήθεια 
ανθρώπων, ειδικότερα των νέων ανθρώπων, να 
βρουν δουλειά, και τα μέτρα τα οποία χρηματοδοτού-
νταν συχνά συνδυάζονταν μεταξύ τους σε ένα πακέ-
το εξατομικευμένης στήριξης και έπαιρναν τη μορφή 
προγραμμάτων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και 
εργασιακής εμπειρίας. Διαπιστώνεται επίσης ότι οι 
πιθανότητες ενός ατόμου να απασχοληθεί αυξάνο-
νται σημαντικά εφόσον συμμετέχει σε τέτοια μέτρα. 
Στην Ιταλία, για παράδειγμα, οι  πρακτικές ασκήσεις 
οι οποίες έλαβαν υποστήριξη στη Marche αύξησαν 

Πίνακας	9.4	Δείκτες	κοινωνικών	υποδομών:	Στόχοι	και	επιτεύγματα	για	το	2023	έως	το	τέλος		
του	2020

Στόχος	για		
το	2023

Επιλεγμένα		
έργα	

Υλοποιημένα,	αριθμός	
και	%	του	στόχου

Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας

66 470 000 88 880 000
53 307 000

(80 %)
Χωρητικότητα υποστηριζόμενων 
εγκαταστάσεων φύλαξης παιδιών ή 
εκπαίδευσης (εκπαιδευόμενοι)

17 800 000 25 333 000
19 757 000

(111 %)

Αύξηση στον αναμενόμενο αριθμό 
επισκέψεων σε υποστηριζόμενους 
χώρους (πολιτιστικούς, φυσικής 
κληρονομιάς και αξιοθέατων)

64 000 000 69 950 000

25 360 000

(40 %)

Πηγή: Ανοικτά δεδομένα συνοχής — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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τα  ποσοστά των συμμετεχόντων κατά 13–15 % 
12 μήνες μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, σε 
σύγκριση με μια ομάδα αναφοράς μη συμμετεχό-
ντων. Το ίδιο ισχύει με τα προγράμματα κουπονιών 
στην περιφέρεια Piemonte όπου, 16 μήνες μετά τη 
χρήση τους, το 41 % των συμμετεχόντων εργάζο-
νταν έναντι του 30 % της ομάδας αναφοράς.

Ομοίως, στη Γερμανία, η στήριξη μέτρων παροχής 
βοήθειας για την ένταξη ατόμων χωρίς απασχόληση 
στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους μακροχρόνια 
ανέργους, είχε ως αποτέλεσμα το 43 % των συμ-
μετεχόντων να εργάζεται 15 μήνες αργότερα, στο 
τέλος του 2019, 10 % περισσότεροι από ό,τι όσοι 
δεν συμμετείχαν. Στην Πολωνία, τα μέτρα τα οποία 
στόχευαν νέους διαπιστώθηκε ότι αύξησαν τις πιθα-
νότητες των μακροπρόθεσμα ανέργων, των ατόμων 
με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και εκείνων οι οποίοι 
προέρχονταν από χωριά και αγροτικές περιοχές, να 
βρουν εργασία.

Η χρηματοδότηση στην Πολωνία βοήθησε, επίσης, 
τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις επιχειρηματι-
κές δεξιότητές τους, καθώς 14 % αυτών ίδρυσαν τη 
δική τους επιχείρηση μέσα στους επόμενους έξι μή-
νες μετά την παρακολούθηση της κατάρτισης. Άλλα 
επιτυχή παραδείγματα μέτρων του ΕΚΤ τα οποία 
οδήγησαν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων συ-
ναντάμε στη Śląskie της Πολωνίας, όπου η στήριξη 
είχε κρίσιμη σημασία για την ίδρυση νέων νεοφυών 
επιχειρήσεων αλλά και για τις πιθανότητές τους για 
επιβίωση (εκτιμάται ότι χωρίς τη στήριξη το 45 % 
των νεοφυών επιχειρήσεων δεν θα είχε ιδρυθεί), κα-
θώς επίσης και στην Piemonte της Ιταλίας, όπου νέες 
υποστηριζόμενες επιχειρήσεις είχαν κατά 10 % μεγα-
λύτερη πιθανότητα να λειτουργούν τέσσερα χρόνια 
μετά την ίδρυσή τους από ό,τι οι μη υποστηριζόμενες.

Στήριξη	για	την	προσαρμογή	των	εργαζομένων	
και	των	επιχειρήσεων	σε	αλλαγές

Η χρηματοδότηση του ΕΚΤ αφιερώθηκε επίσης στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων εκείνων οι οποίοι ήδη 
εργάζονταν καθώς επίσης και των επιχειρηματιών, 
έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται καλύτε-
ρα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Στην 
περιφέρεια Sachsen-Anhalt της Γερμανίας, η χρη-
ματοδοτηθείσα κατάρτιση βελτίωσε την κατάσταση 
της αγοράς εργασίας για τους εργαζομένους, με το 
48 % των συμμετεχόντων να ασχολούνται μετά με 
μια δραστηριότητα η οποία απαιτούσε περισσότερες 
δεξιότητες, ενώ στο ένα τρίτο απονεμήθηκαν περισ-
σότερες αρμοδιότητες. Στη Thüringen, η στήριξη η 

οποία δόθηκε στις ΜΜΕ για να προσλάβουν εξει-
δικευμένους εργαζομένους από το εξωτερικό έκανε 
τις επιχειρήσεις να μπορούν να προσλάβουν περισ-
σότερους από αυτούς.

Στήριξη	της	ενεργού	συμπερίληψης

Το ΕΚΤ έθεσε, επίσης, ως στόχο να βοηθήσει τον 
ευάλωτο και μειονεκτούντα πληθυσμό να βρει ερ-
γασία. Στην Asturias της Ισπανίας, διαπιστώθη-
κε ότι το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Διαδρομές 
Ενεργοποίησης» όχι μόνο αύξησε τις πιθανότητες 
των ευάλωτων ατόμων να βρουν δουλειά αλλά επί-
σης και να μειώσουν αισθητά τον κίνδυνο να εμ-
φανίσουν ψυχική διαταραχή (ο οποίος ελαττώθηκε 
κατά 45 % κατόπιν συμμετοχής στο πρόγραμμα). 
Στην Toscana της Ιταλίας, μέτρα προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες καθώς και 
σε άλλες μειονεκτούσες ομάδες, οδήγησαν, από τον 
Οκτώβριο του 2018 έως τον Νοέμβριο του 2019, 
στο να έχει το 20 % των αποδεκτών μια θέση εργα-
σίας έναν χρόνο μετά τη λήψη υποστήριξης.

Στήριξη	των	υποδομών	και	των	
υπηρεσιών	υγειονομικής	περίθαλψης

Σε πολλά από τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, 
ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης του ΕΚΤ 
αφιερώθηκε στη στήριξη των υπηρεσιών υγείας, και 
αυτή η χρηματοδότηση συμπληρώθηκε, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, από επενδύσεις του ΕΤΠΑ σε κτί-
ρια και εξοπλισμό. Πολυάριθμες αξιολογήσεις διαπί-
στωσαν ότι τα σχετικά έργα αύξησαν την πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη και βελτίωσαν την 
ποιότητά της. Στη Λιθουανία, π.χ. τα έργα τα οποία 
χρηματοδοτήθηκαν διαπιστώθηκε ότι είχαν βοηθή-
σει να μειωθεί η θνησιμότητα από καρδιοαγγειακές 
νόσους καθώς και το ποσοστό αυτοκτονιών.

Στήριξη	προς	την	εκπαίδευση	καλής	ποιότητας

Περιλήφθηκαν, σε πολλά προγράμματα του ΕΚΤ, μέ-
τρα για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
και της αύξησης της πρόσβασης στη σχολική φοίτη-
ση, ιδίως στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη και 
περιφέρειες. Στη Thüringen της Γερμανίας, τα μέτρα 
για τη στήριξη της ενεργούς συμμετοχής των νέων 
στη μάθηση διαπιστώθηκε ότι μείωσαν την πρό-
ωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και βελτίωσαν 
την ένταξη των αλλοδαπών καθώς επίσης και τις 
στάσεις έναντι του σχολείου. Η εκπαίδευση εκπαι-
δευτικών διευκόλυνε, επίσης, την ανάπτυξη νέων 
μεθόδων επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων. 
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Πλαίσιο	9.6	Η	κοινή	γεωργική	πολιτική	

1 Την περίοδο 2014–2020, το ΕΓΤΑΑ αποτελούσε τμήμα των πέντε ΕΔΕΤ, τα οποία είχαν ως στόχο να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στο 
πλαίσιο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξη της ΕΕ. Εφόσον η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πρόκειται να εφαρμοστεί από το 2023, το ΕΓΤΑΑ δεν 
θα διέπεται από τον κανονισμό κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021–2027, παρότι ορισμένες διατάξεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Περίπου 8,8 εκατομμύρια άτομα εργάστηκαν στον γεωργικό τομέα το 2019, αριθμός που αντιπροσωπεύει μό-
λις το 5 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Μολονότι η απασχόληση στον γεωργικό τομέα ανέρχεται, σε 
γενικές γραμμές, σε κάτω από 3 % στα περισσότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, παραμένει μεγάλος εργοδότης 
σε άλλα, ιδίως στη Ρουμανία, όπου αντιστοιχεί σε 1 στους 4 εργαζόμενους (23 % στη γεωργία, τη θήρα και 
δραστηριότητες παρεμφερών υπηρεσιών, το 2019).

Στο εσωτερικό της ΕΕ, ο αγροτικός τομέας λειτουργεί υπό την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ). Στόχοι της ΚΓΔ 
την περίοδο 2014–2020 (η οποία παρατάθηκε για να καλύψει επίσης το 2021 και το 2022) είναι να στηρίξει 
τους γεωργούς και να βελτιώσει την παραγωγικότητα, να διασφαλίσει σταθερό εφοδιασμό οικονομικά προσι-
τών τροφίμων και ευπρεπή διαβίωση για τους αγρότες καθώς και να διατηρεί ζωντανή την αγροτική οικονομία, 
προωθώντας θέσεις εργασίας στη γεωργία, στις αγροδιατροφικές βιομηχανίες και τους συνδεόμενους τομείς. 
Η ΚΓΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

 • στήριξη του εισοδήματος μέσω άμεσων ενισχύσεων με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
εισοδήματος·

 • αγοροκεντρικά μέτρα για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων στις αγορές, όπως αιφνίδια πτώση 
της ζήτησης λόγω φόβων υγείας ή πτώση των τιμών ως αποτέλεσμα μιας προσωρινής υπερπροσφοράς 
στην αγορά· και

 • μέτρα ανάπτυξης της 
υπαίθρου για την αντιμε-
τώπιση των ειδικών ανα-
γκών και προκλήσεων τις 
οποίες αντιμετωπίζουν οι 
αγροτικές περιοχές.

Η ΚΓΠ χρηματοδοτείται μέσα 
από δύο ταμεία, τα οποία απο-
τελούν μέρος του προϋπολογι-
σμού της ΕΕ:

 • το Ευρωπαϊκό Γεωργι-
κό Ταμείο Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) παρέχει άμεση 
στήριξη και χρηματοδοτεί 
τα αγοροκεντρικά μέτρα· 
αναφέρεται ως ο πρώτος 
πυλώνας της ΚΓΠ· και

 • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) χρημα-
τοδοτεί τη στήριξη της 
ανάπτυξης της υπαίθρου· 
αναφέρεται ως ο δεύτε-
ρος πυλώνας της ΚΓΠ. 

Το ΕΓΤΑΑ αποσκοπεί στα έξης: τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας της γεωργίας· την ενθάρρυν-
ση της βιώσιμης διαχείρισης των 
φυσικών πόρων και τη δράση ως 
απόκριση στην κλιματική αλλαγή· 
και επίτευξη μιας ισορροπημένης 
εδαφικής ανάπτυξης των αγροτι-
κών οικονομιών και κοινοτήτων1.  
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Βοηθάει τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ να αντεπεξέλθουν σε ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων και ευκαιριών με τις 
οποίες έρχονται αντιμέτωπες και αφορούν την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Οι βασικοί δικαιούχοι του ΕΓΤΑΑ βρίσκονται στα ανατολικά και τα νότια της ΕΕ, παρότι στην Ιρλανδία και 
 ορισμένες περιφέρειες της Γαλλίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (χάρτης 9.4). 

Η ένταση ενίσχυσης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ είναι υψηλότερη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (φτά-
νοντας κατά μέσο όρο τα 42 ευρώ ανά κάτοικο ετησίως, 2007 έως 2020) παρά στις περιφέρειες μετάβασης 
(27 ευρώ ανά κάτοικο) και στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (12 ευρώ) (εικόνα 9.4). Η ένταση 
της ενίσχυσης δυνάμει του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ είναι πολύ υψηλότερη, και η υψηλότερη καταγράφεται 
στις περιφέρειες μετάβασης (119 ευρώ ανά κάτοικο), ενώ ακολουθούν οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
(103 ευρώ) και οι περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (52 ευρώ) (εικόνα 9.5). 
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Στη Λιθουανία, όπου η στήριξη στόχευε την ανώτερη 
εκπαίδευση, είχε ως αποτέλεσμα να διεθνοποιηθούν 
περισσότερο τα πανεπιστήμια, με τους αλλοδαπούς 
φοιτητές να ανέρχονται στο 8 % του συνόλου, και 
περίπου 1 600 εγχώριοι φοιτητές να περνούν μέρος 
των σπουδών τους στο εξωτερικό.

Στήριξη	της	μετάβασης	από	
την	εκπαίδευση	στην	εργασία

Η χρηματοδότηση της ΕΕ χρησιμοποιήθηκε, επίσης, 
για τη βελτίωση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης 
και αγοράς εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται σω-
στότερη αντιστοίχιση ανάμεσα στη διδασκαλία, τα 
επαγγελματικά προσόντα και τις ανάγκες των ερ-
γοδοτών. Μέτρα για την ενίσχυση της επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης στην Podlaskie (της Πολωνίας) 
βοήθησε τους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν τους 
κατάλληλους κύκλους μαθημάτων, αύξησε τη συ-
νεργασία των σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (ΕΕΚ) με τους εργοδότες και βελτίω-
σε τις ικανότητες των καθηγητών στη συμβουλευτι-
κή για τις επιλογές επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 
Στη Mecklenburg-Vorpommern της Γερμανίας, τα 
μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από την 
εκπαίδευση στην εργασία ενέπλεξαν ντόπιους επι-
χειρηματίες, οι οποίοι προσδιόρισαν ποιες είναι κα-
τάλληλες επιχειρήσεις για επισκέψεις και πρακτική 
άσκηση, βοηθώντας έτσι τους εκπαιδευόμενους να 
ανακαλύψουν αν τα επαγγέλματα ταιριάζουν με τις 
δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

Στη Marche (της Ιταλίας) οι υποστηριζόμενοι κύκλοι 
τεχνικών μαθημάτων αύξησαν τις πιθανότητες των 
συμμετεχόντων για ανεύρεση εργασίας 12 μήνες 
αργότερα, ιδίως των γυναικών. Επίσης και στην 
Piemonte, η συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ΕΕΚ με τη 
στήριξη του ΕΚΤ οδήγησε σε μεγαλύτερη πιθανότη-
τα ανεύρεσης εργασίας αργότερα (έως 20 % μεγα-
λύτερη από ό,τι για τους μη συμμετέχοντες).

Στήριξη	του	πολιτισμού	και	
του	βιώσιμου	τουρισμού

Πέρα από την παροχή στήριξης στην αγορά εργασί-
ας, σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης αφορού-
σε στη διαφύλαξη των πολιτιστικών χώρων και στην 
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού. Οι αξιολογήσεις 
εντόπισαν αρκετές περιπτώσεις όπου η στήριξη είχε 
θετικά αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών των περιπτώ-
σεων περιλαμβάνονται οι επενδύσεις για τη διαφύ-
λαξη του αρχαιολογικού χώρου της Πομπηίας και τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, οι οποίες βοήθησαν 
να αυξηθούν οι επισκέπτες κατά 62 % από το 2012 

έως το 2019, προσθέτοντας άμεσα 1,9 εκατομμύ-
ρια άτομα στον αριθμό επισκεπτών. Περιλαμβάνουν, 
επίσης, επενδύσεις σε φυσικά και πολιτιστικά αγαθά 
στη Świętokrzyskie, γεγονός το οποίο οδήγησε στη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου χώρων 
τουριστικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια.

Τα έργα για τη διαφύλαξη των πολιτιστικών χώρων 
και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο και στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της διασυνοριακής συνεργασίας, όπως στο πλαίσιο 
του προγράμματος Interreg Bayern-Τσεχίας και στο 
πλαίσιο του προγράμματος Εσθονίας-Λετονίας.

2.5	PO5	Η	Ευρώπη	πιο	
κοντά	στους	πολίτες

Πρόοδος	επενδύσεων	και	
παρακολούθηση	αποτελεσμάτων	

Αντίθετα με τους υπόλοιπους PO, ο στόχος «η Ευρώπη 
πιο κοντά στους πολίτες» δεν μπορεί εύκολα να εντα-
χθεί στην κατάταξη των θεματικών στόχων για την 
περίοδο 2014–2020. Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις 
για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβου-
λία κοινοτήτων (CLLD), για ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις (ΟΕΕ) καθώς και για άλλα εδαφικά μέτρα 
που αφορούν ιδίως την αστική αναγέννηση, τα οποία 
αποτελούν μεγάλο μέρος αυτού του PO και τα οποία 
έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο διάφορων θεμα-
τικών στόχων, μπορούν να παρακολουθούνται.

Η συνολική στήριξη της ΕΕ, η οποία ανέρχεται σε 
31 δισεκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ, 
εκτιμάται ότι αφιερώθηκε στον PO «η Ευρώπη πιο 
κοντά στους πολίτες» για την περίοδο (λίγο κάτω 
από 10 % του συνολικού προϋπολογισμού της πο-
λιτικής συνοχής).

Στο τέλος του 2020, τα έργα που επιλέχτηκαν στο 
πλαίσιο αυτού του στόχου, δικαιούνταν χρηματοδό-
τηση από την ΕΕ 27,5 δισεκατ. ευρώ, 11 % λιγότερο 
από το ποσό που εκχωρήθηκε, ενώ ένα κονδύλι, κατ’ 
εκτίμηση, 12 δισεκατ. ευρώ, 39 % της χρηματοδό-
τησης, δαπανήθηκε σε επενδύσεις. Αυτό το ποσό εί-
ναι μικρότερο από ό,τι των άλλων PO, αντικατοπτρί-
ζοντας το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των εν λόγω 
επενδύσεων αφορά την κινητοποίηση των τοπικών 
κοινοτήτων και/ή την κατάρτιση αναπτυξιακών σχε-
δίων στα οποία εμπλέκονται μια σειρά διαφορετικών 
τομέων ή πτυχών, γεγονός που συνήθως αυξάνει τον 
απαιτούμενο χρόνο για την πραγματοποίηση τους.
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Οι κοινοί δείκτες καταδεικνύουν ότι 15,2 εκατομ-
μύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα χώρου πρασίνου 
δημιουργήθηκαν ή ανακατασκευάστηκαν μέσω 
των επενδύσεων έως το τέλος του 2020· και ότι, 
αν τα επιλεγμένα έργα ολοκληρωθούν και αποδώ-
σουν ό,τι είχε σχεδιαστεί, αυτός ο χώρος θα αυξη-
θεί σε 53,4 εκατομμύρια έως το τέλος του 2023 
( πίνακας 9.5). Καταδεικνύουν, επίσης, ότι, μολονότι 
τα κτίρια τα οποία κατασκευάστηκαν ή ανακαινίστη-
καν στις υποστηριζόμενες αστικές περιοχές ανέρχο-
νταν σε μόλις 30 % του στόχου όσον αναφορά τον 
εμπλεκόμενο χώρο, ο στόχος θα υπερκεραστεί, αν 
ολοκληρωθούν τα επιλεγμένα έργα. 

Αξιολόγηση	των	ευρημάτων

Στήριξη	της	αστικής	ανάπτυξης	και	αναγέννησης

Μια προσπάθεια είχε καταβληθεί επί τούτου κατά 
την προγραμματική περίοδο 2014–2020 ώστε να 
εμπλακούν οι τοπικές κοινότητες στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των μέτρων προς κατάρτιση, αλλά και 
για να αναγεννηθούν αστικές περιοχές και να απο-
κτήσουν πιο ισχυρό χαρακτήρα κοινωνικής συμπερί-
ληψης. Την ίδια στιγμή, έγινε συνειδητή προσπάθεια 
να διασφαλιστεί ότι τα σχετικά μέτρα θα εντάσσο-
νταν σωστά σε μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία 
θα λάμβανε ρητώς υπόψη την αλληλεπίδραση με-
ταξύ των μέτρων και πιθανή συμπληρωματικότητα, 
αλλά και την ισχυροποιητική φύση των αποτελεσμά-
των τους. Δημιουργήθηκαν δύο οριζόντια εργαλεία, 
ως απότοκο αυτών των προσπαθειών: τα CLLD και 
ΟΕΕ. Λόγω της φύσης των σχετικών επενδύσεων και 
του μεγάλου χρονικού διαστήματος μετά του οποίου 
είναι πιθανό να φανούν τα αποτελέσματα, έως τώρα 
υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για τα αποτελέ-
σματά τους. Παρόλα αυτά, μια σειρά αξιολογήσεων 
έχουν καταδείξει ότι οι επενδύσεις έχουν πραγματο-
ποιηθεί επιτυχώς σε πολλά μέρη ανά την ΕΕ.

Στην Πολωνία, διαπιστώθηκε ότι οι στρατηγικές τοπι-
κής ανάπτυξης στην Podlaskie είχαν καταρτιστεί με τη 
συμμετοχή εκ του σύνεγγυς του ντόπιου πληθυσμού 
και των τοπικών οργανώσεων και ότι πολλά άτομα 
τα οποία δεν είχαν υποβάλλει αίτηση για να λάβουν 
χρηματοδότηση από την ΕΕ, κατέθεσαν έργα προς 
χρηματοδότηση CLLD, εστιάζοντας στον τρόπο με 
τον οποίον τα προβλεπόμενα αποτελέσματά τους θα 
δώσουν περαιτέρω ώθηση στη συνολική στρατηγι-
κή. Στη Świętokrzyskie, η προσέγγιση των ΟΕΕ για τη 
χάραξη πολιτικής σε σχέση με τις επενδύσεις σε φυ-
σικά και πολιτιστικά αγαθά διαπιστώθηκε ότι λειτούρ-
γησε αποδοτικά και αποτελεσματικά και ότι βοήθησε 
να αυξηθεί η ελκυστικότητα των σχετικών περιοχών, 
μειώνοντας τον ρυθμό υποβάθμισης της βιοποικιλό-
τητας και αυξάνοντας τις ευκαιρίες για τον τουρισμό. 

Στις Κάτω Χώρες, η προσέγγιση των ΟΕΕ στο 
Άμστερνταμ, τη Χάγη, το Ρότερνταμ και την Ουτρέχτη 
οδήγησε σε μεγαλύτερη ενοποίηση των κοινωνικών 
με τις οικονομικές πτυχές των πολιτικών και σε αυ-
ξημένη συνεργασία μεταξύ των δήμων, των σχολεί-
ων και των επιχειρήσεων· ενώ στη Bretagne βοή-
θησε στη βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στο 
περιφερειακό συμβούλιο και στον ντόπιο πληθυσμό 
και στις επιτόπιες οργανώσεις.

Αξιολογήσεις την περίοδο 2014–2020 για τα απο-
τελέσματα των ολοκληρωμένων στρατηγικών αστι-
κής ανάπτυξης οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το 
ΕΤΠΑ την περίοδο 2007–2013 εμφάνισαν επίσης 
θετικά αποτελέσματα. Στη Lubelskie, και πάλι της 
Πολωνίας, τα έργα αναγέννησης που χρηματοδο-
τήθηκαν αύξησαν την ελκυστικότητα των περιο-
χών οι οποίες αναπλάστηκαν και έγιναν μέρη δια-
βίωσης, εργασίας και επένδυσης. Στη Ρουμανία, οι 
επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν βοήθησαν στη 
βελτίωση των δημόσιων χώρων, τόνωσαν την οικο-
νομική και κοινωνική δραστηριότητα, μείωσαν την 

Πίνακας	9.5	Δείκτες	του	στόχου	«Η	Ευρώπη	πιο	κοντά	στους	πολίτες:	Στόχοι	και	επιτεύγματα		
για	το	2023	έως	το	τέλος	του	2020

Στόχος	για		
το	2023

Επιλεγμένα		
έργα	

Υλοποιημένα,	αριθμός	
και	%	του	στόχου

Πληθυσμός που ζει σε περιοχές 
με ολοκληρωμένες στρατηγικές 
αστικής ανάπτυξης

42 695 000 44 714 000
25 279 000

(59 %)

Χώρος πρασίνου που δημιουργήθηκε 
ή αποκαταστάθηκε σε αστικές 
περιοχές (τετρ. μέτρα)

39 910 000 53 427 000
15 221 000

(39 %)

Δημόσια ή εμπορικά κτίρια 
οικοδομημένα ή ανακαινισμένα σε 
αστικές περιοχές (τετρ. μέτρα)

2 403 000  3 075 000
716 000
(30 %)

Πηγή: Ανοικτά δεδομένα συνοχής — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i


Όγδοη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

292

 κυκλοφοριακή συμφόρηση και αύξησαν την οδική 
ασφάλεια, ανέβασαν τους αριθμούς επισκεπτών, 
αναζωογόνησαν την πολιτιστική ζωή και ανέπτυξαν 
νέες κοινωνικές υπηρεσίες. 

Στήριξη	της	διασυνοριακής	
συνεργασίας	σε	τοπικό	επίπεδο

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα χρηματοδοτηθέντα μέ-
τρα οδήγησαν σε συνεργασία ανάμεσα σε τοπικούς 
φορείς από διάφορα κράτη μέλη και στην ευρύτε-
ρη εμπλοκή του ντόπιου πληθυσμού στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, θέτοντας έτσι τις βάσεις για πιο 
συμπεριληπτικές και αποδοτικές πολιτικές.

Δυνάμει του προγράμματος Interreg Bayern–Τσεχίας, 
για παράδειγμα, τα υποστηριζόμενα έργα είχαν ως 
αποτέλεσμα αυξημένη θεσμική συνεργασία και δικτύ-
ωση σε τοπικό επίπεδο. Το ίδιο ισχύει για μέτρα που 
χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 
Interreg Τσεχίας–Πολωνίας, το οποίο αύξησε, επίσης, 
τη μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των τοπικών 
φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

3.	Interreg

Τα παραπάνω τμήματα περιλαμβάνουν τα προγράμ-
ματα Interreg τα οποία χρηματοδοτήθηκαν στο πλαί-
σιο του στόχου «ευρωπαϊκή διεθνική συνεργασία», 
δυνάμει του οποίου εκχωρήθηκε επίσης χρηματοδό-
τηση στους 11 θεματικούς στόχους τους οποίους είχε 
ως στόχο να επιδιώκει η πολιτική συνοχής. Συνολικά, 
περίπου 10,1 δισεκατ. ευρώ την περίοδο 2014–2020 
διοχετεύθηκαν στο Interreg, με περίπου τα δύο τρίτα 
να πηγαίνουν σε διασυνοριακά προγράμματα σε πε-
ριφερειακό επίπεδο και τα υπόλοιπα σε διεθνικά και 
διαπεριφερειακά προγράμματα (χάρτης 9.5).

Οι δείκτες για τις δαπάνες οι οποίες χρηματοδοτήθη-
καν δυνάμει των προγραμμάτων Interreg δείχνουν 
ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι στόχοι προς επίτευξη 
έως το 2023 είχαν ήδη επιτευχθεί έως το τέλος του 
2020, γεγονός που υποδηλώνει ίσως ότι τα προγράμ-
ματα θα μπορούσαν να είχαν θέσει πιο φιλόδοξους 
στόχους (πίνακας 9.6). Σχεδόν 25 000 επιχειρήσεις 
έλαβαν υποστήριξη προκειμένου να συνεργαστούν 
με επιχειρήσεις σε όμορα κράτη μέλη, αριθμός πολύ 
πάνω από τον στόχο για το 2023, ενώ περισσότερα 
από 11 000 ερευνητικά κέντρα είχαν ομοίως συμ-
μετάσχει σε διασυνοριακή συνεργασία (αριθμός πε-
ρίπου πενταπλάσιος από τον στόχο) και πάνω από 
διπλάσιοι νέοι είχαν συμμετάσχει σε διασυνοριακά 
προγράμματα νέων, σύμφωνα με τον στόχο. Από 
την άλλη, μόνο περίπου ο μισός, ως προς τον στόχο, 
αριθμός ατόμων συμμετείχε σε διασυνοριακά μέτρα 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού —παρότι, 
δεδομένου ότι απομένουν ακόμη τρία χρόνια μέσα 
στα όποια οι δαπάνες να πρέπει να ολοκληρωθούν, 
ο στόχος εξακολουθεί να είναι επιτεύξιμος.

4.	Ο	μακροοικονομικός	αντίκτυπος	
της	χρηματοδότησης	
Η αξιολόγηση του αντίκτυπου της πολιτικής συνοχής 
σε μακροοικονομικό επίπεδο συνιστά δύσκολη πρό-
κληση. Τα δεδομένα παρακολούθησης γενικώς αφο-
ρούν τις επιδόσεις ή, στην καλύτερη  περίπτωση, το 
αποτέλεσμα των παρεμβάσεων, αλλά δεν μπορούν 
να παρέχουν πληροφορίες για το καθαρό  συνολικό 
αντίκτυπό τους στην οικονομία. Τα προγράμματα 
παράγουν πολλά άμεσα, αλλά και έμμεσα, οικονο-
μικά αποτελέσματα, τα οποία δύσκολα αποτιμώνται, 
εξαιτίας, επιπλέον, της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. 

Πίνακας	9.6	Δείκτες	Interreg:	Στόχοι	και	επιτεύγματα	για	το	2023	έως	το	τέλος	του	2019
Τιμή	στόχου	

	
(αριθμός)	

Υλοποιημένες	τιμές	
	

(αριθμός)	

Υλοποιημένες	σε		
σχέση	με	τον	στόχο	

(%)	
Επιχειρήσεις που έχουν διασυνοριακή 
συνεργασία σε θέματα Ε&Α

10 319 24 879 241

Ερευνητικά κέντρα που εμπλέκονται 
σε διασυνοριακή συνεργασία

2 265 11 206 495

Συμμετέχοντες σε μέτρα διασυνοριακής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

194 080 132 629 68

Συμμετέχοντες σε διασυνοριακά 
προγράμματα εργατικού 
δυναμικού και κατάρτισης

65 740 108 282 165

Συμμετέχοντες σε μέτρα διασυνοριακής 
κοινωνικής συμπερίληψης

31 900 15 771 49

Συμμετέχοντες σε διασυνοριακά 
προγράμματα για νέους

62 761 147 535 235

Πηγή: Ανοικτά δεδομένα συνοχής https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Χάρτης 9.5 Προγράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας, περιφέρειες NUTS 3, 2014–2020

Ο χάρτης δείχνει τις περιοχές των διασυνοριακών προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
Κάθε περιοχή του προγράµµατος παρουσιάζεται µε ένα συγκεκριµένο χρώµα.
Οι γραµµοσκιασµένες περιοχές αποτελούν µέρος δύο ή περισσότερων περιοχών προγράµµατος ταυτόχρονα.

REGIOgis



Όγδοη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

294

Οι επιδόσεις και η απασχόληση μπορούν να αυξη-
θούν στις υποστηριζόμενες ΜΜΕ, όμως, ταυτόχρονα, 
ενδέχεται να μειωθούν αλλού, επειδή οι επικουρού-
μενες επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές από 
άλλες και αποκτούν μερίδια της αγοράς. Ως εκ τού-
του, σε καθαρούς αριθμούς, ίσως υφίσταται μικρή 
συνολική αύξηση των επιδόσεων, ή, τουλάχιστον, μια 
αύξηση η οποία είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτήν 
που δείχνουν τα άμεσα αποτελέσματα. Η πολιτική συ-
νοχής δημιουργεί, επίσης, σημαντικές δευτερογενείς 
συνέπειες και εξωτερικά αποτελέσματα εκτός των 
οικονομιών στις οποίες πραγματοποιούνται οι επεν-
δύσεις. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις στο βασικό 
κράτος-αποδεκτή τονώνουν την τοπική ζήτηση, συ-
γκεκριμένα από τα περισσότερο ανεπτυγμένα κράτη 
μέλη, τα οποία, ως εκ τούτου, εμμέσως, επωφελού-
νται από αυτήν την πολιτική. Ομοίως, τα χρηματο-
δοτούμενα έργα ενδέχεται να απαιτούν εξοπλισμό ή 
άλλες εισροές, τα οποία παράγοντα σε αυτά τα τελευ-
ταία κράτη μέλη, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση 
στις εξαγωγές τους και, επομένως, στο ΑΕγχΠ τους.

Στο κράτος μέλος-αποδέκτη, η χρηματοδότηση της 
πολιτική συνοχής παράγει βραχυπρόθεσμα (κυρίως 
από την πλευρά της ζήτησης) και μακροπρόθεσμα 
(από την πλευρά της προσφοράς) αποτελέσματα. 
Παρότι τα πρώτα αναδύονται κυρίως κατά τη διάρ-
κεια της εφαρμογής των προγραμμάτων, τα δεύτε-
ρα είναι πιθανό να δημιουργηθούν προοδευτικά, με 
το πέρας του χρόνου, και πολύ μετά την περάτωση 
των εμπλεκόμενων δαπανών. 

Ταυτόχρονα, η πολιτική συνοχής πρέπει να χρηματο-
δοτείται, και το σχετικό κόστος (σε όρους φόρων ή 
άλλων τελών που εισπράττονται) πρέπει να λαμβά-
νεται εξίσου υπόψη, όταν αξιολογείται ο συνολικός 
αντίκτυπος της πολιτικής. 

Τα μακροοικονομικά μοντέλα μπορούν να λαμβά-
νουν ρητώς υπόψη τα παραπάνω ζητήματα με συ-
νεπές και σφαιρικό τρόπο, και επομένως ενδείκνυ-
νται για την αξιολόγηση του συνολικού αντίκτυπου 
της πολιτικής συνοχής. Παρακάτω, ένα μοντέλο, το 
οποίο αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με 
τη ΓΔ REGIO (RHOMOLO11), χρησιμοποιείται για να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των προγραμμάτων της 

11 Το RHOMOLO είναι ένα δυναμικό χωρικό μοντέλο υπολογίσιμης γε-
νικής ισορροπίας (CGE). Σκοπός του είναι να παρέχει τη δυνατότητα 
ανάλυσης των επενδυτικών σεναρίων και των σεναρίων διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων. Η οικονομική θεμελίωσή του βασίζεται σε 
καλά εμπεριστατωμένη βιβλιογραφία για τα μοντέλα γενικής ισορ-
ροπίας. Το RHOMOLO εμφανίζεται σε διάφορα άρθρα, συνεισφέρο-
ντας στην εν λόγω βιβλιογραφία (βλ. για παράδειγμα Lecca et al., 
2020, και Di Pietro et al., 2020).

περιόδου 2014–2020 στην οικονομία των περιφε-
ρειών NUTS 2, σε όλη την ΕΕ.

4.1	Προγράμματα	της	πολιτικής	
συνοχής	της	περιόδου	2014–2020

Τις τελευταίες δεκαετίες, η χρηματοδότηση για την 
πολιτική συνοχής ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη γραμ-
μή του προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία ανέρχονταν 
στο ένα τρίτο του ΠΔΠ. Για την περίοδο 2014–2020, 
ανήλθε σε 355 δισεκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), 
όπως αναφέρεται παραπάνω. Αυτό αντιστοιχεί σε πε-
ρίπου 0,3 %του ΑΕγχΠ της ΕΕ, όμως σε ορισμένα από 
τα βασικά κράτη μέλη και περιφέρειες-αποδέκτες, ο 
αριθμός είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος και χρηματο-
δοτεί ένα σημαντικό μέρος των δημόσιων επενδύσε-
ων (όπως σημειώνεται στο κεφάλαιο 8 παραπάνω).

Η χρηματοδότηση απευθύνεται κυρίως στις λιγό-
τερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και κράτη μέλη. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη, αντιπροσωπεύει πάνω από 
το 2 % του ετήσιου ΑΕγχΠ για την περίοδο, με το 
μεγαλύτερο ποσοστό να είναι 2,5 % στην Κροατία. 
Για ορισμένες λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρει-
ες, όπως την Região Autónoma dos Açores στην 
Πορτογαλία ή την Észak-Alföld στην Ουγγαρία, η 
χρηματοδότηση η οποία παρέχεται είναι ακόμη με-
γαλύτερη και ανέρχεται σε 3,5 % του ετήσιου ΑΕγχΠ 
κατά μέσο όρο (χάρτης 9.6).

Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής συγκεντρώνο-
νται σε βασικούς τομείς παρέμβασης με σκοπό την 
τόνωση της μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Η χρηματο-
δότηση της πολιτικής συνοχής ανασυγκροτείται σε 
έξι τομείς, ως εξής. 

	• Επενδύσεις	σε	υποδομές	μεταφορών (TRNSP), 
οι οποίες δημιουργούν αποτελέσματα από την 
πλευρά της ζήτησης, βραχυπρόθεσμα, με τη 
μορφή αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, απαραί-
τητων για την κατασκευή των υποδομών. Στην 
πλευρά της προσφοράς, μειώνουν τα κόστη με-
ταφορών και ενισχύουν τις εμπορικές ροές. 

	• Επενδύσεις	σε	άλλες	υποδομές (στις τηλεπικοι-
νωνίες, την ενέργεια, το περιβάλλον, την υγεία 
και τις κοινωνικές υποδομές —INFR), οι οποί-
ες παίρνουν τη μορφή δημόσιων επενδύσεων, 
όταν επηρεάζουν επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες ή τη μορφή κρατικής κατανάλωσης, όταν δεν 
επηρεάζουν επιχειρηματικές  δραστηριότητες. 
Οι πρώτες παράγουν αποτελέσματα από την 
πλευρά της προσφοράς, εφόσον τείνουν να 
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μειώνουν το κόστος παραγωγής ή να διευκολύ-
νουν τις αυξήσεις της παραγωγικότητας, ενώ οι 
δεύτερες παράγουν μόνο βραχυπρόθεσμα απο-
τελέσματα από την πλευρά της ζήτησης. 

	• Επενδύσεις	σε	ανθρώπινο	κεφάλαιο (στην εκ-
παίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και 
στις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργα-
σίας —HC), οι οποίες θεωρείται ότι αυξάνουν τις 
τρέχουσες δημόσιες δαπάνες βραχυπρόθεσμα. 
Από την πλευρά της προσφοράς, ορισμένες από 
αυτές τις επενδύσεις θεωρείται ότι αυξάνουν την 
παραγωγικότητα της εργασίας, μέσα από την εκ-
παίδευση και την κατάρτιση, ενώ η άλλη πλευρά 
(οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, 
ειδικά) θεωρείται ότι αυξάνει τη ζήτηση εργασίας. 

	• Επενδύσεις	στην	Ε&Α (στήριξη στην ΕΤΑΚ, δη-
μιουργία δικτύων και εταιρικών σχέσεων ανά-
μεσα σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα —
RTD), οι οποίες θεωρείται ότι δίνουν ώθηση στις 
ιδιωτικές επενδύσεις, επιφέροντας αύξηση στη 
συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών 
παραγωγής (TFP).

	• Ενίσχυση	του	ιδιωτικού	τομέα (στήριξη σε ΜΜΕ, 
παροχή πιστώσεων, χρηματοδότηση για τη βελτί-
ωση των τουριστικών μερών και των πολιτιστι-
κών χώρων, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες 
—AIS), που αυξάνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις 
μέσα από τη μείωση του κόστους του κεφαλαίου, 
αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα στην TFP12. 

	• Τεχνική	 συνδρομή (στήριξη για την ανάπτυξη 
διοικητικής ικανότητας, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης —TA), η οποία διαμορφώνεται ως 
αύξηση των τρεχουσών δημόσιων δαπανών σε 
αγαθά και υπηρεσίες, χωρίς αποτελέσματα από 
την πλευρά της προσφοράς.

Η κατανομή της χρηματοδότησης σε όλους τους το-
μείς παρεμβάσεων διαφέρει από τη μία περιφέρεια 
στην άλλη, αντικατοπτρίζοντας το μείγμα πολιτικής το 
οποίο προκύπτει από τον σχεδιασμό του προγράμμα-
τος. Σε γενικές γραμμές, το ποσοστό χρηματοδότησης 
στις μεταφορές και τις λοιπές υποδομές είναι μεγα-
λύτερο στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και 
κράτη μέλη, ενώ στις περισσότερο ανεπτυγμένες πε-
ριφέρειες αφιερώνεται ένα μεγαλύτερο ποσοστό για 
τη στήριξη της Ε&Α, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα 
και τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Για παρά-

12 Ορισμένες κατηγορίες παρέμβασης οι οποίες ταξινομούνται ως AIS 
θεωρούνται δημόσια κατανάλωση, καθώς δεν είναι πιθανό να επη-
ρεάσουν τις επενδυτικές αποφάσεις. 

δειγμα, στη Ρουμανία, πάνω από το 62 % της χρημα-
τοδότησης εκχωρείται σε επενδύσεις στις μεταφορές 
και τις λοιπές υποδομές, ενώ στις Κάτω Χώρες, μόνο 
το 12 % αφιερώνεται σε αυτές και 82 % εκχωρείται 
σε RTD και στο ανθρώπινο κεφάλαιο (πίνακας 9.7). 

4.2.	Αντίκτυπος	της	πολιτική	συνοχής	
την	περίοδο	2014–2020

Οι προσομοιώσεις μοντέλου υποδηλώνουν ότι η 
πολιτική συνοχής την περίοδο 2014–2020 είχε 
έναν αυξανόμενα θετικό αντίκτυπο στον ΑΕγχΠ της 
ΕΕ κατά τη χρονική περίοδο των δαπανών, που κο-
ρυφώθηκε το 2021 όταν το ΑΕγχΠ ήταν κατά 0,4 % 
υψηλότερο από ό,τι θα ήταν χωρίς αυτήν (εικό-
να 9.6). Ο εκτιμώμενος αντίκτυπος εξακολουθεί να 
έχει πολύ μεγάλη διάρκεια μετά το πέρας της περι-
όδου εφαρμογής13 λόγω των αποτελεσμάτων από 
την πλευρά της προσφοράς. Μεσοπρόθεσμα και μα-
κροπρόθεσμα, αυξήσεις στην παραγωγικότητα και 
στα αποθέματα του ιδιωτικού και δημόσιου κεφα-
λαίου, καθώς επίσης και μειώσεις στο κόστος μετα-
φοράς, εξακολουθούν να τονώνουν την οικονομική 
δραστηριότητα και το ΑΕγχΠ. Ακόμη και 30 χρόνια 
μετά την αρχική επένδυση, το ΑΕγχΠ εξακολουθεί 
να εκτιμάται ότι είναι 0,2 % υψηλότερα από ό,τι θα 
ήταν αν οι επενδύσεις δεν είχαν πραγματοποιηθεί. 

Ο εκτιμώμενος αντίκτυπος της πολιτικής δείχνει δι-
ακυμάνσεις μεταξύ των περιφερειών τόσο μετά το 
πέρας της περιόδου εφαρμογής (χάρτης 9.7) όσο 
και μακροπρόθεσμα (χάρτης 9.8, ο οποίος δείχνει τα 
εκτιμώμενα αποτελέσματα 20 χρόνια μετά το πέρας 
των προγραμμάτων). Αυτό αντικατοπτρίζει τις δια-
φορές στην κλίμακα της χρηματοδότησης την οποία 
έλαβαν οι περιφέρειες, το γεγονός ότι το μείγμα πο-
λιτικής διαφέρει αισθητά από τη μια περιφέρεια στην 
άλλη (ακόμη και μέσα στο ίδιο κράτος μέλος), και τα 
χαρακτηριστικά των ίδιων των περιφερειακών οικο-
νομιών π.χ. πώς οι χρηματοδοτήσεις τοποθετούνται 
για να δημιουργήσουν οφέλη από δευτερογενείς 
συνέπειες (οι οποίες, και αυτές, επηρεάζουν το μέ-
γεθος του αντίκτυπου της πολιτικής). 

Ο αντίκτυπος συνιστά αποτέλεσμα κυρίως από την 
πλευράς της ζήτησης λόγω των αυξημένων επενδύσε-
ων και της αυξημένης κατανάλωσης, ενώ μετά το πέ-
ρας των προγραμμάτων, ο αντίκτυπος προέρχεται μόνο 
από την πλευρά της προσφοράς και τα  σχετικά αποτε-
λέσματα στην εργασία, τη συνολική  παραγωγικότητα, 

13 Ο κανόνας N+3 επιτρέπει στα κονδύλια να αξιοποιούνται έως και 
τρία χρόνια μετά τη δέσμευσή τους, γεγονός που σημαίνει ότι η πε-
ρίοδος κατά την οποία τα προγράμματα υλοποιούνται, στην πραγ-
ματικότητα, διαρκεί από το 2014 έως το 2023. 
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Πίνακας	9.7	Χρηματοδότηση	της	πολιτικής	συνοχής	ανά	περιοχή	παρέμβασης,	2014–2020	

% του 
συνόλου	

RTD AIS TRNSP INFR HC TA Σύνολο

AT 26,3 15,2 4,2 16,0 34,0 4,4 100
BE 20,1 8,3 4,2 17,2 47,1 3,1 100
BG 11,3 7,0 24,9 33,6 19,5 3,7 100
CY 9,1 12,8 14,8 36,1 24,0 3,2 100
CZ 16,6 3,3 27,9 31,4 16,8 3,9 100
DE 27,4 7,0 3,2 20,3 38,5 3,6 100
DK 41,2 0,5 2,3 6,2 45,0 4,7 100
EE 22,9 6,7 15,3 35,7 16,5 3,0 100
EL 7,8 15,7 16,9 30,0 26,0 3,6 100
ES 16,1 10,9 9,6 30,5 31,1 1,9 100
FI 39,5 13,3 2,7 5,6 35,3 3,5 100
FR 19,5 6,1 4,3 23,0 43,3 3,8 100
HR 9,1 16,0 15,1 37,6 18,1 4,0 100

HU 10,4 15,0 17,6 33,4 22,2 1,6 100
IE 6,8 2,0 0,9 39,4 48,7 2,1 100
IT 12,4 15,4 10,1 24,7 34,0 3,3 100
LT 17,1 3,0 15,4 42,9 18,5 3,1 100
LU 9,8 0,1 4,2 9,0 74,6 2,3 100
LV 14,7 6,5 27,8 33,1 15,5 2,4 100
MT 9,1 7,0 16,6 45,6 18,8 2,8 100
NL 39,7 1,7 0,5 11,6 42,2 4,3 100
PL 14,1 4,2 35,8 26,8 15,8 3,3 100
PT 19,9 12,3 7,5 22,8 34,8 2,7 100
RO 4,8 8,7 29,6 32,7 20,9 3,3 100
SE 31,6 8,4 5,7 10,2 39,8 4,3 100
SI 23,7 4,3 12,2 32,5 23,3 4,0 100
SK 9,8 7,8 27,2 32,4 18,8 4,1 100
EU-27 14,7 8,9 19,8 28,3 25,1 3,2 100
Πηγή: ΓΔ REGIO
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τις μειώσεις στο κόστος μεταφορών και τα αυξημένα 
αποθέματα ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου.

Βραχυπρόθεσμα, ο αντίκτυπος της πολιτικής είναι 
μεγαλύτερος στις βασικές περιφέρειες-αποδέκτρι-
ες (δηλ. τις περιφέρειες στην Ανατολική Ευρώπη, 
την Πορτογαλία και τη νότια Ισπανία). Στο τέλος της 
περιόδου εφαρμογής, το ΑΕγχΠ στην Κροατία, τη 
Λετονία και τη Λιθουανία είναι, αντίστοιχα, περίπου 
5 %, 4 % και 3 % υψηλότερο από ό,τι θα ήταν σε 
ένα σενάριο χωρίς πολιτική συνοχής. Σε περιφερεια-
κό επίπεδο, ο αντίκτυπος της πολιτικής είναι υψηλό-
τερος κατά περισσότερο από 5 % στις περιφέρειες 
Észak-Alföld και Dél-Alföld της Ουγγαρίας και στη 
Região Autónoma dos Açores της Πορτογαλίας. 
Επίσης, σημειώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των περιφερειών εντός των κρατών μελών, όπως 
εντός της Ουγγαρίας (όπου ο εκτιμώμενος αντίκτυ-
πος στο ΑΕγχΠ κυμαίνεται από 1,1 % έως 5 %), 
εντός της Πολωνίας (από 1,5 % έως το 3,9 %), 
εντός της Ρουμανίας (από 1,8 % έως 2,9 %) και 
εντός της Πορτογαλίας (από 0,6 % έως 5,2 %).

Ο αντίκτυπος είναι μικρότερος και, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, αρνητικός, στις περισσότερο ανεπτυγμέ-
νες περιφέρειες, αντικατοπτρίζοντας το μικρό ποσό 
χρηματοδότησης σε σχέση με το ΑΕγχΠ και το γε-
γονός ότι φέρουν την ευθύνη να χρηματοδοτούν 
μεγάλο μέρος των εν λόγω επενδύσεων. Ωστόσο, 
μακροπρόθεσμα, ο αντίκτυπος μετατρέπεται σε θετι-
κό παντού. Μετά το πέρας της περιόδου εφαρμογής, 
δεν υφίστανται πια δαπάνες, και, επομένως, ούτε πια 
φόροι ή έξοδα προς είσπραξη για να χρηματοδοτού-
νται αυτές, όμως τα θετικά αποτελέσματα από την 
πλευρά της προσφορά συνεχίζονται. 

Η πολιτική συνοχής δημιουργεί, επίσης, σημαντικές 
χωρικές δευτερογενείς συνέπειες, υπό την έννοια 
ότι οι επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε 
μια περιφέρεια είχαν αντίκτυπο και σε άλλες, κυρίως 
μέσα από τις εμπορικές ροές. Αυτά τα αποτελέσμα-
τα συνήθως είναι σημαντικότερα σε μικρές ανοικτές 
οικονομίες με περιορισμένες βιομηχανικές βάσεις και 
βάσεις Ε&Α, όπου πολλά κρίσιμα αγαθά και υπηρε-
σίες για την υλοποίηση των προγραμμάτων της πο-
λιτικής συνοχής —και για την οικονομική ανάπτυξή 
τους— δεν παράγονται εγχώρια, αλλά πρέπει να ει-
σαχθούν. Η πολιτική συνοχής βοηθάει να επιταχυνθεί 
η ανάπτυξη αυτών των οικονομιών, η οποία συνεπά-
γεται υψηλότερα επίπεδα εισαγωγών ευρύτερου φά-
σματος αγαθών και υπηρεσιών από τους πλέον προ-

ηγμένους εμπορικούς εταίρους τους, οι οποίοι, με τη 
σειρά τους, τείνουν να αυξάνουν το ΑΕγχΠ τους14. 

Δύο μείζονα σημεία προκύπτουν από τις προσομοι-
ώσεις μοντέλου.

 • Συνολικά, ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής στο 
ΑΕγχΠ των περιφερειών της ΕΕ είναι αντιστρό-
φως ανάλογος, έστω και ελαφρώς, ως προς το 
επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (συντελεστής 
συσχετισμού – 0,15). Αυτό υποδηλώνει ότι η πο-
λιτική συνοχής συνήθως παράγει δυσανάλογα 
μεγάλο αποτέλεσμα στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες της ΕΕ, συνάδοντας με την αποστολή 
της να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες. 

 • Μακροπρόθεσμα, όλες οι περιφέρειες της ΕΕ 
επωφελούνται από την πολιτική, γεγονός που 
δείχνει ότι η πολιτική δημιουργεί καταστάσεις με 
θετικό πρόσημο ή καταστάσεις επωφελείς για 
όλους.

Η πολιτική, ως εκ τούτου, προσφέρει καλή σχέση 
ποιότητας–τιμής. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος 
αντίκτυπος στο ΑΕγχΠ για κάθε 1 ευρώ που δαπα-
νάται, όταν πραγματωθούν όλα τα αποτελέσματα 
είναι και θετικός και σημαντικός. Η σωρευτική αύ-
ξηση του ΑΕγχΠ της ΕΕ από τις χρηματοδοτούμενες 
από την πολιτική συνοχής επενδύσεις είναι μικρό-
τερη από το σωρευτικό ποσό της χρηματοδότησης 
το οποίο εκχωρήθηκε στην πολιτική συνοχής βρα-
χυπρόθεσμα (δηλ. τα κέρδη εκτιμάται ότι είναι μι-
κρότερα από το κόστος). Όμως, μετά το πέρας των 
προγραμμάτων, όταν δεν υπάρχει πια κόστος να 
χρηματοδοτηθεί, τα οφέλη εξακολουθούν να υπάρ-
χουν και αρχίζουν να υπερτερούν του κόστους, και, 
μάλιστα, όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. 
Εκτιμάται ότι 15 χρόνια μετά το πέρας της περιό-
δου εφαρμογής, κάθε 1 ευρώ το οποίο δαπανήθηκε 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα έχει παρα-
γάγει  2,7 ευρώ πρόσθετου ΑΕγχΠ σε επίπεδο ΕΕ, 
γεγονός το οποίο αντιστοιχεί με ποσοστό απόδοσης 
περίπου 4 % ετησίως15.

14 Οι Monfort και Salotti (2021) αναλύουν τις χωρικές δευτερογενείς 
συνέπειες οι οποίες δημιουργήθηκαν από τα προγράμματα της πολι-
τικής συνοχής της περιόδου 2007–2013, εστιάζοντας στις συνέπειες 
που δημιουργήθηκαν για τους καθαρούς δικαιούχους και επεκτάθηκαν 
δευτερεύοντος στους καθαρούς συνεισφέροντες στην πολιτική συνο-
χής. Οι μελετητές διαπιστώνουν ότι, μακροπρόθεσμα, περίπου 15 % 
του αντίκτυπου της πολιτικής στο ΑΕγχΠ της ΕΕ οφείλεται στις διεθνείς 
δευτερογενείς συνέπειες μεταξύ των κρατών μελών. Κατά μέσο όρο, 
στα περισσότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη (εκείνα τα οποία δεν είναι 
επιλέξιμα για το ΤΣ) περίπου το 45 % του αντίκτυπου οφείλεται στα 
προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται στους βασικούς δικαιούχους.

15 Μπορεί κανείς να βρει τις λεπτομέρειες των προσομοιώσεων μο-
ντέλου στο Crucitti et al. (προσεχώς).
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