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Πρόβλεψη για τις ελληνικές περιφέρειες 
- Ιούνιος 2020 -



Εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020

• Η Ελλάδα αναμένεται να βιώσει μία από τις μεγαλύτερες 
συρρικνώσεις του ΑΕγχΠ σε ολόκληρη την Ευρώπη (-9,7% το 2020)

• Η δομή της οικονομίας της (τουρισμός, logistics, Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις) την κατέστησε ιδιαίτερα ευάλωτη στην κρίση

• Παρεμβάσεις βάσει του τόπου απαραίτητες για την αντιμετώπιση 
της κρίσης καθώς οι περιφέρειες έχουν διαφορετικά πρότυπα 
εξειδίκευσης και, συνεπώς, επενδυτικές ανάγκες



Εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020

Source: EC 
Spring economic 
forecast 2020



Περιφερειακή επιλεξιμότητα Πολιτικής Συνοχής για το 2014-2020 
έναντι πρόβλεψης για το 2021-2027

59 περιφέρειες θα 
άλλαζαν επιλεξιμότητα
46 από τις 59 θα 
υποβιβάζονταν 
κατηγορία
μόνο 9 από τις 59 θα 
αναβαθμίζονταν
4 από τις 59 θα άλλαζαν 
κατηγορία λόγω 
αλλαγών των ορίων των 
NUTS (Εδαφικών 
Στατιστικών Μονάδων)



Επιλεξιμότητα Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 έναντι πρόβλεψης 
2021-2027 στην Ελλάδα

7 περιφέρειες θα υποβιβάζονταν κατά 
μία κατηγορία περιφερειών

1 περιφέρεια θα υποβιβαζόταν κατά δύο 
κατηγορίες περιφερειών

Λόγω: 

στατιστικής μείωσης του ΑΕγχΠ των 
ελληνικών περιφερειών (σε % σχετικά με 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο) 

της αλλαγής ως προς το κατώφλι 
επιλεξιμότητας των Περιφερειών 
Μετάβασης (από το 2020: περιφέρειες 
μεταξύ 75% και 100%)



Καμία ελληνική περιφέρεια 
δεν θα ήταν επιλέξιμη στην 
κατηγορία των Περισσότερο 
Ανεπτυγμένων Περιφερειών

Note: based on average GDP 2016, 2017 and 2018 in % of EU average. (Source Eurostat, last available GDP published in March 2020)

Επιλεξιμότητα Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 έναντι πρόβλεψης 2021-2027 στην Ελλάδα



Ποια κράτη μέλη επωφελούνται ή 
ζημιώνονται συγκριτικά με την 
περίοδο 2014-2020;

Σύγκριση ανάμεσα στην περίοδο 
2014-2020 και την πρόταση του 
Charles-Michel για το 2021-2027
(Φεβρουάριος 2020):
• Η συνολική μείωση εκτιμάται στο 

12% (44 δισ. ευρώ)
• Η επιχορήγηση για την Ελλάδα θα 

αυξανόταν +7% (από 17,8 δισ. ευρώ
σε 19 δισ. ευρώ)

Simulation based on CPMR statistical model 
(in 2018 prices)



• Οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο ήταν σε αδιέξοδο πριν την κρίση του κορωνοϊού λόγω διαφωνιών
αναφορικά με το μέγεθος και τη δομή του προϋπολογισμού

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 27 Μαΐου την πρόταση για έναν Μηχανισμό Ανάκαμψης (Next
Generation EU) και αναθεωρημένο ΠΔΠ για το 2021-2027

• Συγκαλείται σύνοδος κορυφής της ΕΕ στις 17 και 18 Ιουλίου υπό την γερμανική προεδρία ώστε να
καταλήξουν σε συμφωνία για την πρόταση

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιου απαιτείται στη συνέχεια να δώσει τη συγκατάθεσή του στη συμφωνία του
Συμβουλίου

• Χρηματοδότηση συγκεκριμένων κανονισμών (π.χ. συνοχής) προς υιοθέτηση έως το τέλος του 2020
κατόπιν έγκρισης του ΠΔΠ

• Αβεβαιότητα ως προς τη χρονική στιγμή καθώς μία γρήγορη συμφωνία ανάμεσα στα κράτη μέλη και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέχει πολύ από το να είναι δεδομένη. Απουσία σχεδίου Β σε περίπτωση με
συμφωνίας.

ΠΔΠ: Πορεία των διαπραγματεύσεων



• Τριμερείς διάλογοι ανάμεσα σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις
συνεχίζονται έπειτα από μακρά διακοπή λόγω κορωνοϊού.

• Οι διαπραγματεύσεις (τριμερείς διάλογοι) έχουν προχωρήσει αρκετά για τον ΚΚΔ και την ΕΕΣ (λιγότερο
για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+). Τριμερείς διάλογοι για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα ξεκινήσουν τον
Σεπτέμβριο.

• Ωστόσο, βασικές προβλέψεις με δημοσιονομικές επιπτώσεις τυγχάνουν ξεχωριστής διαπραγμάτευσης
ως μέρος των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (π.χ. θεματική συγκέντρωση, ποσοστά
συγχρηματοδότησης, κλπ.).

• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο θα ξεκινήσουν να εξετάσουν το REACT-EU (συμπληρωματικά στην
πολιτική συνοχής υπό τον μηχανισμό ανάκαμψης).

• Αβεβαιότητα ως προς τη χρονική στιγμή των νέων προγραμμάτων 2021-2027 λόγω καθυστερήσεων στο
ΠΔΠ και τις διαπραγματεύσεις συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων.

Συνοχή: Πορεία διαπραγματεύσεων



• Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: ένα βασικό στοιχείο για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Πολιτικής
Συνοχής 2021-2027

• Τι είναι το Παράρτημα Δ; Ένας κατάλογος παραδοτέων επενδυτικών προτεραιοτήτων από την
Πολιτική Συνοχής μετά το 2020.

• Τα μηνύματα της CPMR για το “Παράρτημα Δ” των 27 παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Φεβρουάριος 2019):

• Το “Παράρτημα Δ” είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση να δοθεί εδαφική διάσταση
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

• Σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκθέσεων ανά χώρα όσον αφορά την ανάλυση των
εδαφικών προκλήσεων και τις επενδύσεις που αφορούν συγκεκριμένα είδη εδαφών

• Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν πλήρως σε εθνικό επίπεδο ως
εταίροι στον διάλογο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η Πολιτική Συνοχής: ένας ισχυρότερος 
σύνδεσμος



• Συγκεκριμένες επενδυτικές ανάγκες λόγω νησιωτικότητας εμπεριέχονται στο Παράρτημα Δ για την
Ελλάδα

• Επενδυτικές συστάσεις για ενθάρρυνση των επενδύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε έρευνα
& καινοτομία

• Επενδυτικές προτεραιότητες στις μεταφορές αναφέρονται στην προώθηση καλύτερης
προσβασιμότητας στα νησιά, εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών δικτύων και των διασυνδέσεων στη
Βόρεια Ελλάδα και επανασχεδιασμό της ακτοπλοΐας.

• Επενδυτικές προτεραιότητες στις αστικές περιοχές: επενδύσεις στη βιώσιμη αστική κινητικότητα

• Προσδιορισμός επενδυτικών αναγκών υψηλής προτεραιότητας για την προώθηση των ΑΠΕ

• Προσδιορισμός επενδύσεων για βελτίωση πρόσβασης στην απασχόληση όλων όσοι αναζητούν
εργασία, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και των ποιοτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

• Επενδύσεις σχετικά με τη Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου (πυλώνας Γαλάζιας Ανάπτυξης)

Τι αναφέρεται στο Παράρτημα Δ της Ελλάδας;



•Ο αρχικά μέτριος προϋπολογισμός (7,5 δισ. ευρώ) αυξήθηκε σε 44 δισ. ευρώ υπό τον Μηχανισμό Ανάκαμψης
→ 1,9 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

•Ενσωμάτωση στην Πολιτική Συνοχής – κοινή διαχείριση

•Πεδίο εφαρμογής: επενδύσεις στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της μετάβασης

•Τα κράτη μέλη αποφασίζουν για στοχευμένες περιοχές και κατανομή των πόρων (όχι περιφερειακή κατανομή)

→ Παράρτημα Δ bis (Φεβρουάριος 2020) – συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιοχές προτεραιότητας
και τις επενδύσεις. Ο κατάλογος των επιλέξιμων περιοχών θα μπορούσε να επεκταθεί ενόψει ενισχυμένου
προϋπολογισμού

•Πόροι διατίθενται βάσει εδαφικών σχεδίων που καταρτίστηκαν από τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες τοπικές και
περιφερειακές αρχές

•Προγράμματα JTF ή ξεχωριστή προτεραιότητα JTF υπό τα προγράμματα ΕΤΠΑ/ΕΚΤ

•Χρονοδιάγραμμα: σχέδια JT (τέλη 2020) – προγράμματα (μέσα 2021)

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (JTF)



• Οι τροπολογίες της CPMR να εξασφαλίζουν ότι οι ανάγκες συγκεκριμένων περιοχών όπως τα νησιά 
λαμβάνονται υπόψη 

• Στήριξη στη συνέχιση των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας που περιλαμβάνουν εδάφη σε 
απόσταση άνω των 150 χλμ. (π.χ. Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος)

• Πρόταση περισσότερης ευελιξίας στη θεματική συγκέντρωση και παρέκκλιση στην απαγόρευση 
επενδύσεων στα αεροδρόμια – διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη, πολύ απίθανο να διατηρηθούν

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τη δέσμευση του 5% του ΕΤΠΑ για μη αστικές περιοχές με γεωγραφικά 
μειονεκτήματα (δηλαδή και τα νησιά) – οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σε εξέλιξη

• Συγκεκριμένος θεματικός στόχος για τη χωρική ανάπτυξη (PO5) στοχεύει επίσης τα νησιά

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας για ειδικές περιοχές 
(άρθρο 174) περί τα τέλη του 2020

• Οδηγίες για περιφερειακές ενισχύσεις αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2021 – περισσότερη ευελιξία για 
τα νησιά; 

Τα νησιά στην Πολιτική Συνοχής 2021-2027



• Ανάλυση βασισμένη στην αναθεωρημένη έκδοση του διαπραγματευτικού πλαισίου του ΠΔΠ για το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα Ιουλίου 

• Ανάλυση της Αναθεωρημένης πρότασης ΠΔΠ και Μηχανισμού Ανάκαμψης

• Έγγραφο για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

• Έγγραφο για το μέλλον των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας για την περίοδο 2021-2027

• Περιφερειακή επιλεξιμότητα της Πολιτικής Συνοχής βασισμένη σε νέα στατιστικά δεδομένα που θα 
εκδοθούν από τη Eurostat τον Φεβρουάριο

Πρόσφατες και προσεχείς δημοσιεύσεις και αναλύσεις της CPMR



Rond Point Schuman, 14 | BE-1040 Brussels
info@crpm.org | +32 (0) 2 612 17 00

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ελένη Μαριάνου
Γενική Γραμματέας της CPMR
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