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Πολιτική
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ: ΜΕ 819 ΕΚΑΤ. € ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ 8% · ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ 2,75 ΔΙΣ.

Σε 6 μήνες, απορρόφηση 
όση την περασμένη 3ειία
Α π ο ρ ρ ο φ ή θ η κ α ν  μέσ α  σε 6 prives π ιο  

π ο λ λ ά  κ ο ν δ ύ λ ια  α π ό  ό,τι τα 3 π ρ ο η 

γ ο ύ μ εν α  χρ ό ν ια . Ο  λόγοβ  γ ια  τα π ρ ο 

γράμματα  του ΕΣΠΑ, τα οπ ο ία  μέσα  στο  

πρώ το  ε ξ ά μ η ν ο  κα τά φ ερ α ν  να  δ α π α 

ν ή σ ο υ ν  8 19  εκατ. ευρώ , ό τ α ν  τη ν  

π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  3ετία ο ι επ ιδ όσ ε ιε  t o u s  
π ερ ιο ρ ίσ τη κ α ν  μ ό ν ο  σε  731 εκατ. ευ 

ρώ.

Tns ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΔΑ

Τ ο ποσοστό απορρόφησης πλέον πλη
σιάζει το 8% και έρχεται πιο κοντά ο 
στόχος που επιβάλλει το Μνημόνιο, 

δηλαδή να απορροφηθούν 2,75 δισ. ευρώ έ
ως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, οι επιδόσεις ανά πρόγραμμα δεν 
είναι όλες εξ ίσου καλές. Από τα 819 δισ. ευ
ρώ μόνο ι8ο εκατ. ευρώ προέρχονται από 
δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμεί
ου, δηλαδή για έργα στήριξης των ανέργων 
και των κοινωνικά αδυνάτων, πεδίο οτο ο
ποίο μόνο το υπουργείο Εργασίας κινητοποι
είται αισθητά.

Πρωταθλητές 
Οικονομίας - Εργασίας

Ανά υπουργείο «πρωταθλητές» σε απορ
ροφήσεις αναδεικνύονται οι δράσεις των υ
πουργείων Οικονομίας και Εργασίας, απορ
ροφώντας μέσα στο πρώτο εξάμηνο το 9,9% 
και το η%  του συνόλου των κονδυλίων που 
αναλογούν για την περίοδο 2007-2013. Κα
τά μέσο όρο, το ίδιο διάστημα έγιναν δαπά
νες ίσες με το 4,ι% των επιδοτήσεων.

Στον αντίποδα, πολύ χαμηλές είναι οι ε
πιδόσεις στο πρόγραμμα Περιβάλλον (ο,3% 
απορρόφηση το πρώτο εξάμηνο), στην Ψη
φιακή Σύγκλιση (ο,5%), στη Διοικητική Με
ταρρύθμιση (ι%) και στην Παιδεία (ι,2%). 
Τα περιφερειακά προγράμματα σχεδόν στο 
σύνολό τους πηγαίνουν καλά, με τις καλύ
τερες επιδόσεις να καταγράφονται στις Πε
ριφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και 
Ηπείρου, (6,9%) και τις χαμηλότερες στην 
Αττική (2,5%).

Τα ποσά αυτά υποβλήθηκαν ως αίτημα 
πληρωμής στην Ε.Ε. την προηγούμενη Πέ
μπτη. Πλέον οι υπηρεσίες του αρμόδιου υ
φυπουργού, Σταύρου Αρναουτάκη, στρέ
φονται στην ένταξη όσον το δυνατό περισ
σότερων έργων μέχρι το τέλος του έτους, 
για να καλυφθεί ο σχετικός στόχος του Μνη
μονίου.

Για να εκταμιευθούν οι πόροι του δανείου 
θα πρέπει η Ελλάδα κάθε εξάμηνο να απορ
ροφά ένα ελάχιστο ποσό κονδυλίων. Η τρόι
κα ήταν φέτος τον Ιούνιο πιο ελαστική, αλ
λά από το 2θΐι απαιτεί έως το μέσον του έ-

Πορεία υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, 

α1 εξάμηνο 2010 (σε εκατ. ευρώ)

Κοινοτική ¡ Απορρόφησε« 
συνδρομή ! 2010

Ποσοστό απορ- 
ρόφησηΐ2010*

Ανταγωνιστικότητα και 
επιχειρηματικότητα

1.291 1 2 7 9,9%

Ανάπ τυξη  ανθρώ π ινου  
δυνα μ ικού

2.260 1 5 8 7,0%

Θ εσσαλία  -Στερεά Ελλάδα - 
Ηπειροε

1.105 7 6 6,9%

Δυτική Ελλάδα - 
Π ελοπ όννησο5  - Ιόνιοι Ν ήσο ι

914 4 7 5,1%

Ενίσχυση
τηε προσπελασ ιμότηταε

3.700 1 8 6 5,0%

Κρήτη και Ν ήσο ι Α ιγα ίου 871 3 8 4,3%
Μ α κεδον ία  - Θ ράκη 2.675 91 3,4%
Τεχνική υποστήρ ιξη  
εφ αρμογήε

192 5 2,6%

Αττική 2.438 6 0 2,5%
Εκπα ίδευση και δ ιά  Β ίου  
μά θ η σ η

1.440 18 1,2%

Διο ικητική μεταρρύθμ ιση 505 5 1,0%
Ψ ηφιακή σύγκλιση 860 5 0,5%
Π ερ ιβάλλον  - αειφόροε 
ανάπτυξη

1.800 5 0,3%

ΣΥΝΟΛΟ 20.051 8 1 9 4,1%

* Επί του συνόλου των κονδυλίων

τους να δαπανάται το 33% του ετήσιου προ
ϋπολογισμού και το υπόλοιπο στη συνέχεια. 

Μεγάλο βοήθημα θα αποτελέσουν οι ανα-

ΣΥΝ ΠΡΟΣ ΠΑΣΟΚ:
Εκκληση στου$ Βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ  

να αντισταθού ν στ« κυΒερνητικέ5 πιέσε« 
και να καταψηφίσουν το Ασφαλιστικό και 
το εργασιακό νομοσχέδιο απευθύνει ο 

Συνασπισμός.

«ΜΗΝ ΤΟ
ΨΗΦΙΣΕΤΕ»

Σε δήλωσή του 
ο υπεύθυνος Τύ
που του κόμματος 
αναφέρει: 

«Αποτελεί στά
ση ευθύνης και υποχρέωση του καθενός 
μας να αντισταθούμε στην πολιτική της 
μεγαλύτερης επίθεσης που υπήρξε ποτέ ε
νάντια στον κόσμο της εργασίας. Δεν μπο
ρεί και δεν πρέπει κανενός είδους εκβια
σμός, από τον οποιονδήποτε και από ο 
πουδήποτε, να φιμώσει τις φωνές διαμαρ
τυρίας ή να κάμψει τις κάθε είδους αντι
στάσεις».

Πηγή: υπουργείο Οικονομίας

κυκλούμενες πιστώσεις προς επιχειρήσεις 
και OTA, που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 
500 εκατ ευρώ. Τα κονδύλια για τις συγκε
κριμένες δράσεις θεωρούνται ως δαπάνη α
πό τη στιγμή που φτάνει το ποσό στην Τρά
πεζα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κονδύλια 
για τα έργα στήριξης μικρομεσαίων.

Ωστόσο, όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, 
το έργο δεν είναι εύκολο, καθώς πρέπει πα
ράλληλα να «ωριμάσουν» τα προγράμματα 
που θα δώσουν δαπάνες το 2θΐι, κάτι που 
θεωρείται ακόμη πιο δύσκολο: φέτος ένα 
μέρος των πληρωμών αφορά χρωστούμενα 
προηγούμενων ετών...
I Ενα άλλο μέτωπο υπάρχει στο Ταμείο Συ
νοχής 2000-2006. Την προηγούμενη εβδο
μάδα εστάλησαν αιτήσεις πληρωμών αξίας 
72,7 εκατ. ευρώ για την εξόφληση, αλλά και 
για ενδιάμεσες πληρωμές έργων οδικών και 
αποχετευτικών που διατηρούνται εν ζωή με 
συνεχείς παρατάσεις. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η ανάπλαση του Δάσους Σέιχ Σου στη 
Θεσοαλονίκη βρίσκεται ακόμη στην προκα
ταβολή, ενώ η πρώτη σύμβαση υπογράφη- 
κε το 2003. ♦

Αλλα 
λόγια...
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Ηρθε κι έδεσε
Ε κτός από τον πρωθυπουργό, τώρα ήρθε και η 

σειρά των τραπεζών να μας διαβεβαιώσουν ότι 
δεν υπάρχει περίπτωση αναδιάρθρωσης του δημόσι
ου χρέους. Πράγμα που σημαίνει ότι προοδευτικά η 
ήδη μεγάλη πιθανότητα (αναδιάρθρωσης φυσικά) 
τείνει να γίνει βεβαιότητα.

Αποφαίνεται λοιπόν η Eurobank («Κ» της Τρίτης, 
ότι για η λόγους η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει ή δεν 
θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους (sic). 
Πρώτον, διότι οι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων έχουν 
ισχυρό κίνητρο για να μην επιτρέψουν κάτι τέτοιο. 
Μωρέ, τι μας λες; Και εγώ που νόμιζα ότι κάτι τέ
τοιο θα τους χαροποιούσε.

Ακόμη, αφού 45 δισ. χρέους βρίσκονται σε ελληνι
κές τράπεζες και άλλα 25 σε ελληνικά ασφαλιστικά 
ταμεία, η αναδιάρθρωση θα ανάγκαζε, λέει, την κυ
βέρνηση να προχωρήσει σε διάσωση του τραπεζικού 
και ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. Ωραίο ε
πιχείρημα. Μα, χώρα που αναδιαπραγματεύεται το 
χρέος της το κάνει για να διασωθεί ή ίδια. Διότι αν 
το κράτος χρεοκοπήσει, για ποιο ασφαλιστικό και 
τραπεζικό σύστημα μιλάμε;

Επίσης, στην έκθεση σημειώνεται ότι μεγάλο μέ
ρος των ελληνικών ομολόγων βρίσκεται σε τράπεζες 
της ευρωζώνης, άρα η απόφαση για αναδιάρθρωση 
είναι στα χέρια της ΟΝΕ και όχι της Ελλάδας. Πάλι 
τα ίδια. Μα, η αναδιάρθρωση του χρέους δεν αποτε
λεί απόφαση των δανειστών αλλά λύση ανάγκης του 
οφειλέτη. Δεν είναι προϊόν επιλογής αλλά αδυνα
μίας. Επιπλέον, ποιο είναι τελικά το πρόβλημα; Οτι 
χρωστάμε στο εσωτερικό ή ότι χρωστάμε στο εξωτε
ρικό; Θα σας πω εγώ. Οτι χρωστάμε γενικώς.

02ος λόγος (που δεν θα αναδιαρθρώσουμε) είναι 
επειδή, λέει, η απομείωση της αξίας των ομο

λόγων θα ήταν βραχυπρόθεσμη λύση και το χρέος θα 
αυξηθεί πάλι, αν δεν λυθούν τα πραγματικά προβλή
ματα. (Εννοεί τα δομικά. Γιατί και το χρέος πραγμα
τικό πρόβλημα είναι). Δηλαδή, τι προτείνει; Πρώτα 
να λύσουμε τα μακροπρόθεσμα και μετά τα βραχυ
πρόθεσμα προβλήματα;

03ος λόγος είναι τα μεγάλα κόστη της διαδικα
σίας αναδιάρθρωσης ή χρεοκοπίας (sic). Διότι, 

κατ’ αρχάς, θα αποκλειστούμε από τις αγορές. Ενώ 
τώρα, ε; Και επιπλέον θα πληρώσουμε το στρατηγικό 
κόστος του αποκλεισμού από τον πυρήνα της ευρω
ζώνης. Α, και εγώ ο αφελής που νόμιζα ότι η χρεο
κοπία δεν στοιχίζει τίποτα.

Τέλος, ο ηος λόγος είναι ότι θα δημιουργούνταν 
αλυσιδωτές αντιδράσεις σε άλλες χώρες και θα 

διευρύνονταν οι φόβοι για αποσταθεροποίηση της 
ευρωζώνης. Ενώ τώρα, όντας εντός της ευρωζώνης, 
τη σταθεροποιούμε μια χαρά.

Σ τα καπάκια και η Alpha Bank. Ενα από τα 6 μέ
τρα που προτείνει για την «προώθηση ρηξικέλευ

θων αναπτυξιακών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε
ων» (όπως το ακούτε) είναι η άσκηση αποτελεσματι
κής κοινωνικής πολιτικής για την αποτροπή κατά το 
δυνατόν (sic) των δυσμενών επιπτώσεων της μεγά
λης δημοσιονομικής προσαρμογής. Δηλαδή, να απο
τρέψουμε τις επιπτώσεις από την αφαίρεση εισοδή
ματος των εργαζομένων. Αλλά πώς; Δίνοντας πίσω 
τα λεφτά; Και τότε γιατί τους τα πήραμε εξ αρχής;

Κυβέρνηση και τράπεζες θυμίζουν την επαναλαμ
βανόμενη ατάκα παλιάς ελληνικής κωμωδίας, από 
στόματος Σταυρίδη : τώρα αυτοί πότε τα είπαν, πότε 
τα συμφώνησαν...
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