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Tα μεγάλα
εμπόδια

Η επιστολή, με ημερομηνία 31 Ιουλίου, που εστάλη στη νέα πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης, επισημαίνει τους πέντε τομείς στους οποίους η χώρα
μας καταγράφει ιδιαίτερα αρνητικές επιδόσεις, με αποτέλεσμα να τίθενται νέα
μεγάλα εμπόδια στην προσπάθεια ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας
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T

ον κίνδυνο ενός νέου ισχυρού πλήγματος για την ελληνική οικονομία, λόγω της
μη αξιοποίησης αλλά και της κακοδιαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, επισημαίνει σε επιστολή του προς την ελληνική κυβέρνηση ο Γιοχάνες Χαν, Ευρωπαίος επίτροπος,
αρμόδιος για τη διεύρυνση που τις τελευταίες εβδομάδες έχει αναλάβει και το χαρτοφυλάκιο της περιφερειακής πολιτικής που κατείχε
η Κορίνα Κρέτσου η οποία έχει αποχωρήσει
από την Κομισιόν. Με ιδιαίτερη έμφαση ο Ευρωπαίος Επίτροπος επιρρίπτει μεγάλες ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις χαμηλές επιδόσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων, ζητώντας παράλληλα άμεση δράση
από τη σημερινή κυβέρνηση.
Η επιστολή, με ημερομηνία 31 Ιουλίου, που
εστάλη στη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, επισημαίνει τους πέντε τομείς
στους οποίους η χώρα μας καταγράφει ιδιαίτερα αρνητικές επιδόσεις, με αποτέλεσμα να
τίθενται νέα μεγάλα εμπόδια στην προσπάθεια ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας. Τα
ευρωπαϊκά κονδύλια που κινδυνεύουν να χαθούν οριστικά ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο για τους δύο από τους πέντε
προβληματικούς τομείς που επισημαίνονται
στους παραλήπτες της επιστολής, τον υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, Γιάννη Τσακίρη.
Η φρασεολογία που χρησιμοποιείται από τον
Γ. Χαν είναι χαρακτηριστική του έντονου προβληματισμού που υπάρχει στις Βρυξέλλες για
τον κίνδυνο της οριστικής απώλειας των κοινοτικών κονδυλίων από την Ελλάδα. «Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις
αναφορικά με την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο 2014-2020 και τις προετοιμασίες για
την επόμενη, 2021-2027. Η Ελλάδα ήταν μία
από τις χώρες-μέλη με την καλύτερη απόδοση στην εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Φοβάμαι
ότι η Ελλάδα χάνει αυτήν τη δυναμική», σημειώνει στην επιστολή του ο Ευρωπαίος επίτροπος. Παραθέτοντας τους λόγους που καθιστούν απόλυτα υπαρκτό τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων, ο αξιωματούχος της Κομισιόν
κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ
επισημαίνει πως η νέα κυβέρνηση πρέπει να
αναλάβει δράση επειγόντως. «Η επιβράδυνση
(σ.σ.: στην αξιοποίηση των κονδυλίων) οφείλεται σε μια σειρά θεμάτων. Εργα που ξεκίνησαν νωρίς στην προγραμματική περίοδο ή είχαν ετοιμαστεί από την προηγούμενη περίοδο παρείχαν σημαντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες, οι οποίες όμως πλέον δεν υπάρχουν.
Από την άλλη, νέα έργα καθυστερούν να φτάσουν στη φάση της εφαρμογής τους. Συνεπώς,
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η επιτυχής συνέχιση και η κατάληξη των εγχειρημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη απαιτούν έναν αριθμό επειγουσών δράσεων τους επόμενους μήνες».
Η ανησυχία της Κομισιόν για την κωλυσιεργία στην αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. αναλύεται σε πέντε τομείς
που περιλαμβάνονται στην επιστολή Χαν. Οι αναλυτικές αναφορές γίνονται για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση προγραμμάτων όπως το «Εξοικονομώ ΙΙ», τη λανθασμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, την αποτυχία υλοποίησης έργων για την ψηφιακή μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
και για τις μεταφορές των εμπορευμάτων (logistics). Επιπλέον, θίγοντας ένα ζήτημα με πολλές προεκτάσεις, ο Ευρωπαίος
επίτροπος καταγράφει και τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν
από τις μεγάλες εκπτώσεις με τις οποίες κατασκευαστικές εταιρείες κερδίζουν τους διαγωνισμούς για τα έργα στην Ελλάδα.
Σημαντικό, ωστόσο, είναι και το γεγονός ότι ο Γ. Χαν αναφέρει ότι ο κίνδυνος για την απώλεια των χρηματοδοτήσεων σε
όλους αυτούς τους τομείς έχουν επισημανθεί ξανά στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα, που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019. «Στη βάση της προηγούμενης εμπειρίας του 2014-2020, μια πλήρης
αναθεώρηση του συστήματος προγραμματισμού, διαχείρισης
και εφαρμογής πρέπει να είναι στην κορυφή της ατζέντας, σε
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συμφωνία με το τελευταίο σκέλος του Παραρτήματος Δ, στη φετινή έκθεση για την Ελλάδα.
Θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε
ώστε να επιτύχουμε τον πιο αποτελεσματικό
διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση των κονδυλίων της Ε.Ε.», σημειώνεται στην
επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα προγράμματα
χρηματοδότησης
Ακατανόητες χαρακτηρίζει ο Γ. Χαν τις καθυστερήσεις στην έναρξη και στην υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της
Ε.Ε. που έχουν στόχο την άμεση αύξηση της
ρευστότητας στην ελληνική αγορά. Ο Αυστριακός αξιωματούχος της Κομισιόν στέκεται σε
τρία συγκεκριμένα προγράμματα, όπου «καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, που
στερούν από την πραγματική οικονομία μια
σημαντική πηγή ρευστότητας», όπως γράφει
στην επιστολή του. Το πρώτο που αναφέρεται

