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Αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία με 15 δισ. Ευρώ

Στο 15% το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Κομσιιόν ανακοίνωσε την Πέμπτη διά στόματος Ζοζέ Μπαρόζο τη μείωση στο 15% -αντί
του 50% που ισχύει συνήθως- της συμμετοχής της Ελλάδας στη χρηματοδότηση των έργων
ανάπτυξης στην περιφέρεια και ότι θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης
που θα επιβλέπει έαν η χώρα χρησιμοποιεί τα χρήματα για την οικονομική ανάπτυξη και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μπαρόζο εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η
Σύνοδος Κορυφής αποδέχθηκε την πρότασή του για την τόνωση της ανάπτυξης στην
Ελλάδα μέσω του επαναπρογραμματισμού των πόρων των κοινοτικών ταμείων τους
οποίους δικαιούται η χώρα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι ένα ποσό της τάξεως των 15 δισ. ευρώ, μπορεί να
εκταμιευτεί άμεσα προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ σημείωσε ότι η
εθνική συμμετοχή για την πραγματοποίηση των έργων στην περίπτωση της Ελλάδας, θα
περιοριστεί στο 15%.
Παράλληλα, ανέφερε ότι θα παρασχεθεί στην Ελλάδα σημαντική τεχνική ενίσχυση για τον
προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων.
Στο κείμενο των Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, αναφέρεται ότι «το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο καλωσόρισε την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει συνέργειες μεταξύ του
νέου προγράμματος και των διαρθρωτικών ταμείων.»
» Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για να αυξηθεί η δυνατότητα της
Ελλάδας για μεγαλύτερη απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων ώστε να υπάρξει
ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.»
» Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσορίζει και υποστηρίζει την προετοιμασία εκ μέρους της
Επιτροπής, μαζί με τα κράτη μέλη, ενός συνολικού προγράμματος τεχνικής βοήθειας για
την Ελλάδα.»
Το σχέδιο της Κομισιόν αφορά στα διαρθρωτικά προγράμματα της ΕΕ, τα οποία είναι
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συγχρηματοδοτούμενα, δηλαδή συνεισφέρει κεφάλαια και το κράτος και η ΕΕ.
Στόχος είναι να διασωθούν τα 22 δισ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα στο πλαίσιο
των διαρθρωτικών ταμείων, τα οποία, όμως, δεν μπορούν να απορροφηθούν, λόγω δομικών
προβλημάτων.
Με βάση την πρακτική της συγχρηματοδότησης, η Ελλάδα συνεισφέρει αναλόγως του
προγράμματος και της περιφέρειας από 15% ως και 50%.
πηγή: in.gr
Ήδη, στα ταμεία της ΕΕ υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια 1 δισ. ευρώ, τα οποία ο κ. Μπαρόζο
εισηγείται να διατεθούν άμεσα προς την Ελλάδα.
Στόχος της Κομισιόν εκτιμάται ότι είναι να καλυφθεί προσωρινά από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό το ποσοστό της ελληνικής εθνικής συμμετοχής. Τα χρήματα αυτά θα
εκταμιευθούν τώρα και θα παρακρατηθούν τα επόμενα χρόνια.
Η απαίτηση να υπάρξει συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την ΕΕ είναι ζήτημα που
μπορεί να αλλάξει με απόφαση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα χρόνο.
Έτσι, η Κομισιόν αναζητεί νομική φόρμουλα προκειμένου να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο.
Σε κάθε περίπτωση, η προεκταμίευση κοινοτικών κονδυλίων για πληρωμές έργων, μπορεί
να αξιοποιηθεί από την Ελλάδα ώστε να δώσει την πολυπόθητη αναπτυξιακή ώθηση στην
οικονομία και να ξεφύγει από τη βαθιά ύφεση.
Επιπλέον, η ανάπτυξη μπορεί να εμφανιστεί νωρίτερα απ' ότι αναμένεται και να είναι
ισχυρότερη απ' ότι προβλέπεται σήμερα, με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί το χρέος -ως
ποσοστό του ΑΕΠ στα σημερινά επίπεδα- και να αρχίζει να αλλάζει το κλίμα για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την ομαλή εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ύψος των κεφαλαίων που θα μπορούσαν να δοθούν στην Ελλάδα
μέσα στην επόμενη πενταετία, τόσο μέσω της προεκταμίευσης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ,
όσο και από δάνεια ή εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα μπορούσαν να
ξεπεράσουν τα 25 δισ. ευρώ, ποσό που θα χρηματοδοτούσε κυρίως μεγάλα έργα στον τομέα
των υποδομών.
Ακόμα, όμως, και τα μισά απ' αυτά τα κεφάλαια να μπορούσαν να διατεθούν, είναι σαφές
ότι η οικονομική ανάκαμψη θα είναι ισχυρότερη, με αποτέλεσμα να μειώνεται ταχύτερα και
το δημοσιονομικό έλλειμμα.
Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρότεινε πρόσφατα
την αναστολή της υποχρεωτικής συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από
την Ελλάδα.
Ο κ. Γιούνκερ πρότεινε το 100% της χρηματοδότησης των προγραμμάτων περιφερειακής
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πολιτικής και του Ταμείου Συνοχής για την Ελλάδα να το αναλάβουν εφεξής τα ευρωπαϊκά
ταμεία.
Αυτό σημαίνει ότι αναπτυξιακές δράσεις θα χρηματοδοτούνται άμεσα, καθώς θα
παρακαμφθεί το σκέλος συγχρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Σημειώνεται πως στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μάιου εκταμιεύθηκαν από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων μόλις 1,7 δισ. ευρώ, όταν θα έπρεπε να είχαν εκταμιευθεί 3,4 δισ.
ευρώ, καθώς για λόγους εξωραϊσμού του προϋπολογισμού οι πληρωμές γίνονται με το
σταγονόμετρο, κάτι που λειτουργεί εις βάρος της απορρόφησης των προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από δυο χρόνια η Κομισιόν είχε επιτρέψει την προεκταμίευση των
κοινοτικών κοδυλίων για τις πληρωμές έργων (κάτι που δεν έχει αξιοποιήσει η Ελλάδα),
προκειμένου τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τότε τις επιπτώσεις της βαθιάς ύφεσης του
2008.
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