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Ô ελικά, στις Βρυξέλλες, την περασµένη εβδοµάδα η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε να εξασφαλίσει (µε βάση τις
περιοριστικές προτάσεις της βρετανικής προεδρίας) το ανώτατο προσδοκώµενο όριο για το ∆΄ ΚΠΣ: τα 20,1 δισ.

ευρώ. Σε απόλυτους αριθµούς το ποσό αυτό είναι κατά 23% µικρότερο από το ύψος του Γ΄ ΚΠΣ (ή 29,5% αν ληφθεί υπόψη
και ο πληθωρισµός). Με άλλα λόγια, αγγίζει, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, το ύψος των κονδυλίων που προβλέπεται να
απορροφήσουµε εν τέλει από το Γ΄ ΚΠΣ. Και αυτό είναι το ζήτηµα που, κατά τη γνώµη µας, θα πρέπει να µας απασχολεί.
Το ΤΕΕ, πάντως, το απασχολεί διαχρονικά και συγκεκριµένα. Απόδειξη όσα γράφαµε: 

Το επονοµαζόµενο «τρίτο πακέτο» προβάλλεται ως µία έσχατη ευκαιρία για να γίνουν όσα επιβάλλεται
να γίνουν στο πλαίσιο της επιζητούµενης ισόρροπης ανάπτυξης όλων των περιφερειών της Κοινότητας.

Μια ευκαιρία να καλυφθούν τα χάσµατα. Είναι, κατά συνέπεια, λογικό και αναγκαίο να προσδιοριστούν µε σαφήνεια οι
ουσιαστικές ανάγκες, τα έργα και τα προγράµµατα εκείνα που θα επιτρέψουν την παραπέρα ανάπτυξη, που θα
«ανακυκλώσουν» τα επενδυµένα κεφάλαια. Κάτι τέτοιο επιβάλλει µελέτη, σχεδιασµό, προγραµµατισµό, που έπονται
µιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. Και αυτό δεν υπάρχει σήµερα. 

Μια γενική κυβερνητική ευφορία ακολούθησε το έκτακτο Συµβούλιο Κορυφής του Βερολίνου, στη
διάρκεια του οποίου καθορίστηκαν τα ποσά που θα δοθούν στις χώρες - µέλη, µέσω του Γ΄ ΚΠΣ. Και

τούτο γιατί τελικά, το ποσό που αποφασίστηκε για την Ελλάδαi είναι υψηλότερο από αυτό που αναµενόταν, ακόµη και
από τους κατά παράδοση αισιόδοξους κυβερνητικούς παράγοντες. Έτσι, µεταξύ άλλων, ακούσαµε τον Πρωθυπουργό να
δηλώνει ότι εξασφαλίστηκε «ένας πολύ σηµαντικός  µοχλός για να κάνουµε ένα τεράστιο βήµα για τη σύγκλιση, το 2006
η Ελλάδα θα είναι πολύ κοντά στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και να προσθέτει ότι «µε τους πόρους που
έχουµε στη διάθεσή µας θα πραγµατοποιήσουµε παρεµβάσεις, ρυθµίσεις, ελαφρύνσεις που θα βελτιώσουν τη θέση των
πολιτών». ∆ε θα είχαµε αντίρρηση να παρακολουθήσουµε την πρωθυπουργική αισιοδοξία, εάν αυτή εδραζόταν, εκτός
από τα χρήµατα, και στις προϋποθέσεις για την ουσιαστική και αδιαµφισβήτητα επωφελή αξιοποίησή τους. Κάτι όµως
που δε συµβαίνει. Κι αυτό, πέρα από εµάς -που έτσι κι αλλιώς το τονίζουµε εδώ και χρόνια, αλλά «φωνή βοώντος…»-
φαίνεται πως αρχίζουν να το αντιλαµβάνονται και όσοι ασχολούνται συστηµατικότερα µε τα ΚΠΣ, αν κρίνουµε από τις
δηλώσεις του υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας Χρήστου Πάχτα,ii που αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια της κρατικής
µηχανής, υποστηρίζει ότι «το κέντρο βάρους µετατοπίζεται πλέον από την έλλειψη πόρων, στην έλλειψη µηχανισµών
σχεδιασµού, προγραµµατισµού και υλοποίησης των έργων».

Τα µισά από τα κονδύλια που εισρέουν στη χώρα µας µέσω των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως του Γ΄ ΚΠΣ, επιστρέφονται στα ταµεία των άλλων κρατών - µελών της Κοινότητας,

καθώς εισάγουµε από αυτά προϊόντα και υπηρεσίες (!) προκειµένου να υλοποιήσουµε τα επενδυτικά προγράµµατα για τα
οποία και τα εισπράττουµεiii !!! Το αναµφισβήτητα δυσµενές αυτό «εύρηµα» οφείλεται στο γεγονός ότι «η βιοµηχανική
βάση της Ελλάδας είναι µικρότερη από ό,τι της Πορτογαλίας, µε αποτέλεσµα να απαιτείται µεγαλύτερο ποσοστό
εισαγωγών και να προκύπτει µικρότερη αύξηση του ΑΕΠ». 

Το ΤΕΕ, εγκαίρως κατέληξε σε συµπεράσµατα και επισήµανε προς τους άµεσα εµπλεκοµένους ότι βασική
αιτία της δυσµενούς αυτής εξέλιξης είναι η έµφαση που δόθηκε όλα τα προηγούµενα χρόνια στη

δηµιουργία µηχανισµών ελέγχου, αντί της στήριξης των µηχανισµών παραγωγής, δεδοµένα που, σε συνδυασµό µε τις
προβλεπόµενες και από την Κοινότητα γραφειοκρατικές διαδικασίες, οδήγησε σε αδυναµία των φορέων να
«ωριµάσουν» έργα και να απορροφήσουν πιστώσεις.

Á ντί οποιασδήποτε «νεόκοπης» άποψης, επαναλαµβάνουµε αυτές τις επισηµάνσεις που - δυστυχώς- διατηρούν στο
ακέραιο τον επίκαιρο χαρακτήρα τους. 

i.   24,9 δισεκατοµµύρια ευρώ (9,2 τρισεκατοµµύρια δραχµές)

ii.  Εφηµερίδα ΝΕΑ, Σάββατο 3 Απριλίου 1999, συνέντευξη στη δηµοσιογράφο Ειρήνη Χρυσολωρά

iii. Με βάση τα επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα... επιστρέφει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 46,4% των
κονδυλίων του Γ΄ ΚΠΣ, µε αµέσως επόµενη χώρα την Πορτογαλία µε 41,9% και καλύτερη την Iταλία που επιστρέφει µόλις το 26% - βλέπε
δηµοσίευµα εφηµερίδας ΚΑΘΗΜΕΡIΝΗ, σελ. 22, 30 Ιουλίου 2002
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Τα «πακέτα» που έρχονται  και… επιστρέφονται




