Ερώτημα
η
ικανότητα
ταυτόχρονης απορρόφησης του
ΕΣΠΑ και του νέου ΕΣΠΑ
Θα καταφέρει η χώρα μας να απορροφήσει το μεγάλο ποσό που
κέρδισε;
Εξαιρετικά ήταν τελικά τα νέα από τις Βρυξέλλες. Μπορεί για
την Ευρώπη οι ρυθμοί λιτότητα τώρα να ξεκινούν αλλά για την
χώρα μας που ..ξέρει από λιτότητα οι αριθμοί ήταν κάτι
περισσότερο από ικανοποιητική.
Παρά το γεγονός πως η στατιστική υπηρεσία υπολογισμού του
ποσού που πρέπει να δοθεί σε κάθε χώρα μας κατέτασσε στα 12
δις ευρώ λόγω αύξησης του ΑΕΠ μέχρι το 2009, ωστόσο βγαίνοντας
από την αίθουσα η Ελλάδα είχε βγει κερδισμένη. 16,3 δις ευρώ
σε πρώτη φάση + 2 δις ευρώ μετά το 2016 μας φτάνουν σε ένα
σύνολο 18,3 δις ευρώ.
Το κρίσιμο πλέον για την Ελλάδα δεν είναι πόσα χρήματα τελικά
πήρε αλλά πόσα στην πραγματικότητα θα απορροφήσει. Εκεί είναι
η μεγάλη αδυναμία του Ελληνικού Κράτους καθώς στα 4 ΚΠΣ που
έχουν περάσει μέχρι σήμερα η χώρα μας δεν έχει καταφέρει ούτε
μία φορά να απορροφήσει τα κονδύλια που της άνηκαν. Αυτό είναι
αποτέλεσμα της δομικής αδυναμίας της Δημόσιας Διοίκησης να
εφαρμόσει με στρατηγική τα χρήματα που δίδονται.
Σε κάθε ΚΠΣ (ή ΕΣΠΑ αν θέλετε) έχουμε γίνει μάρτυρες της
ατελείωτης καθυστέρησης η οποία μάλιστα συνοδεύεται και από
θριαμβευτικές ανακοινώσεις ανά έτος! Πρόσφατο παράδειγμα η
Περιφέρεια Θεσσαλίας που ανακοίνωσε πως με το τέλος του 2012 η
απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ 2007-20013 είναι στο 57%.
Είναι δηλαδή κάτι παραπάνω από την μέση στην προτελευταία
χρονιά του προγράμματος και πρέπει το 2013 να απορροφήσει το

υπόλοιπο 43%. Σε μία χρονιά! Όταν σε 6 απορροφούσε κατά μέσο
όρο 9% ανά έτος. Ακόμα όμως και αν αποδεχτούμε ότι θα υπάρξει
διετής παράταση (με τον περίφημο κανόνα Ν+2 που δίνει 2
περισσότερα χρόνια στις χώρες με καθυστέρηση για να
ολοκληρώσουν τα έργα και τις δράσεις) θα πρέπει η Περιφέρεια
Θεσσαλίας σε 3 χρόνια να απορροφά 11,1% ανά έτος προκειμένου
να μην χάσει ούτε ένα ευρώ (μαζί με τον κανόνα Ν+2 που θα πάει
την ολοκλήρωση στο 2022).
Ταυτόχρονα θα πρέπει από το επόμενο έτος να απορροφά και ένα
10% τουλάχιστον από το Νέο ΕΣΠΑ. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό.
Υπάρχει αυτή η ικανότητα; Όταν μας χαρίζουν ένα τόσο μεγάλο
χρηματικό ποσό που θα βοηθήσει στην εισροή φρέσκου χρήματος
στην ελληνική αγορά, υπάρχει εκείνο το υπόβαθρο που θα
βοηθήσει την αδύναμη δημόσια διοίκηση να φέρει επιτυχώς το
έργο απορρόφησης 18 δις ευρώ στα επόμενα 7 χρόνια;
Το πρόβλημα σε αυτή τη φάση είναι πως η χρηματοδότηση από την
χώρα μας (καθώς το ήμισυ σχεδόν του ποσού από το 18 δις ευρώ
θα είναι η εισφορά της χώρας) θα μπορέσει να είναι επαρκής;
Τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν από την εφαρμογή του Νέου
ΕΣΠΑ
θα πρέπει εμπρόθεσμα να απασχολήσουν την παρούσα
Κυβέρνηση για να μπορέσει να λειτουργήσει ταυτόχρονα τα
επόμενα χρόνια τόσο με το τρέχον ΕΣΠΑ όσο και με το επόμενο
καθώς καλοί οι πανηγυρισμοί για το ποσό το οποίο «κέρδισε» η
χώρα αλλά αν αυτό το ποσό τελικά δεν έρθει τότε
πανηγυρισμοί θα είναι για μία ακόμα φορά άσκοποι.
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