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ΕΣΠΑ 2007 - 2013, η τελευταία μεγάλη

Π

οιες είναι οι δράσεις και ο στόχος του
ΕΣΠΑ 2007 - 2013;

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) αποτελεί ίσως την τελευταία μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να αξιοποιήσει
σημαντικούς κοινοτικούς πόρους, προκειμένου να συγκλίνει με τις περισσότερο
ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης.
Με αυτά τα δεδομένα, στόχος του ΕΣΠΑ
είναι να διευρύνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, να διατηρήσει τον
υψηλό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης
και να αυξήσει την παραγωγικότητα σε

επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου. Γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πραγματική σύγκλιση,
τόνωση της απασχόλησης και βελτίωση
της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών.
Στρατηγική μας επιλογή είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε μια χώρα με ισχυρή
διεθνή παρουσία, με εξωστρεφή, ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία, με
έμφαση στην τεχνολογία και την καινοτομία, στο σεβασμό του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, εστιάζουμε τις δράσεις
του ΕΣΠΑ σε πέντε ξεχωριστές θεματικές
προτεραιότητες. Αυτές είναι:

Η επένδυση στην Κοινωνία της Γνώσης
και την Καινοτομία αποτελεί
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βασική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ.
Γι’ αυτό και οι επενδύσεις
σε νέες τεχνολογίες θα απορροφήσουν
μεγάλο μέρος των
κοινοτικών χρηματοδοτήσεων
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• η επένδυση στον παραγωγικό τομέα
της οικονομίας
• η κοινωνία της γνώσης και η καινοτομία
• η απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
• το θεσμικό Περιβάλλον
• η ελκυστικότητα της Ελλάδας και των
Περιφερειών, ως τόπων για επενδύσεις,
για εργασία και για διαβίωση.
Ποιοι στόχοι υπάρχουν για την ενίσχυση
των νέων τεχνολογιών μέσω του ΕΣΠΑ
2007 - 2013;
Η επένδυση στην Κοινωνία της Γνώσης και την Καινοτομία αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ. Γι’ αυτό
και οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες
θα απορροφήσουν μεγάλο μέρος των
κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Άλλωστε, ένας από τους γενικούς στόχους
του ΕΣΠΑ είναι “η ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας και η προώθηση
της καινοτομίας σε όλους τους κλάδους,
ως βασικός παράγοντας για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη
μετάβαση στην οικονομία της γνώσης”.
Ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί από το
σύνολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,
με δράσεις που αποσκοπούν στην παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς προτεραιότητας για την ενίσχυση του παραγωγι-

ευκαιρία της Ελλάδας για ανάπτυξη
κού ιστού της χώρας, στη μετατροπή της
γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και στην υποβοήθηση της μεταφοράς τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις, με
έμφαση στις ΜμΕ.
Οι τομείς στους οποίους εστιάζουμε για
την παραγωγή νέας γνώσης είναι, μεταξύ άλλων, η υγεία, η ενέργεια, η μικροηλεκτρονική, καθώς και η δημιουργία
φυσικών ή δικτυακών κέντρων αριστείας και η διασύνδεσή τους με αντίστοιχα κέντρα στο εξωτερικό. Παράλληλα,
επιδιώκουμε την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), σύμφωνα και με το Γενικό Στόχο
6 του ΕΣΠΑ, που αφορά στην «ψηφιακή
σύγκλιση της χώρας, με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση ΤΠΕ στους
τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης».
Σε ποιους τομείς της οικονομίας δίδεται
ιδιαίτερη έμφαση μέσω του ΕΣΠΑ;
Το βάρος του ΕΣΠΑ θα δοθεί στους τομείς της οικονομίας που προσφέρουν
αυξημένη προστιθέμενη αξία στην
ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών. Θέλουμε μια εξωστρεφή ελληνική οικονομία, ικανή να προσελκύει το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων επενδυτών.
Εστιάζουμε στη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος, των υποστηρικτικών δομών, των μηχανισμών και των
εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τη διασύνδεση με ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και
την εγκατάσταση μόνιμων συνεργασιών
μεταξύ ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη
και προσέλκυση δραστηριοτήτων υψηAπρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008

Μόνο ποιοτικά έργα
και με υψηλά
ανταποδοτικά οφέλη
για την οικονομία
και την κοινωνία
θα είναι σίγουρα
για ένταξη στο ΕΣΠΑ

λής προστιθέμενης αξίας και δραστηριοτήτων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας,
με αυξημένες απαιτήσεις σε επιστημονικό δυναμικό. Επιδιώκουμε την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος
της χώρας, ως πύλη πρόσβασης στην
ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής
Ευρώπης, δίνοντας έμφαση στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού και
των λοιπών συνοδευτικών υπηρεσιών,
ώστε να ενισχυθεί η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων
στις διεθνείς αγορές.

Ποιοι φορείς έχουν την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επιτευχθεί η
αποτελεσματική απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων;
Στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 έχουμε φροντίσει
να περιορίσουμε τις αιτίες που προκάλεσαν τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Συγκεκριμένα,
εφαρμόζουμε ήδη νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση των δημοσίων έργων, την ανάθεση και εκτέλεση μελετών,
τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών και το συντονισμό των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, με τρόπο

Υπάρχουν έργα από το προηγούμενο
πλαίσιο που θα λειτουργήσουν ως γέφυρες στο νέο πρόγραμμα;
Ναι, υπάρχουν ορισμένα έργα του Γ’
ΚΠΣ που θα περάσουν ως γέφυρες στο
ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Αυτά αφορούν κυρίως υποδομές, όπως οδικά και σιδηροδρομικά έργα, αλλά και δράσεις οι
οποίες, λόγω προσφυγών, παρουσίασαν καθυστερήσεις στην υλοποίησή
τους. Στόχος μας είναι η ποιοτική ολοκλήρωση αυτών των έργων, μέσα από
ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες.
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ΕΣΠΑ 2007 - 2013, η τελευταία μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας
για ανάπτυξη
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Όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες
στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν
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από τα αναπτυξιακά κίνητρα που παρέχει το ΕΣΠΑ

απόλυτα συμβατό με την κοινοτική νομοθεσία. Επίσης, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και τον περιορισμό της
γραφειοκρατίας, περιορίζουμε τις διαχειριστικές αρχές από 26 που ήταν στο
Γ’ ΚΠΣ, σε 13. Έτσι, αντιμετωπίζουμε τον
κατακερματισμό των έργων και των δικαιούχων και μειώνουμε το δυσανάλογο
διαχειριστικό κόστος, σε σχέση με τους
επιδιωκόμενους στόχους.
Ταυτόχρονα, οργανώνουμε και αναβαθμίζουμε τις ειδικές υπηρεσίες στη βάση
μιας σύγχρονης αντίληψης, που ενσωματώνει στη λειτουργία τους ποιότητα
και αποτέλεσμα. Εισάγουμε εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας και πιστοποίησής
των υπηρεσιών σε συστήματα ποιότητας, θεσμοθετούμε τον ετήσιο προγραμ-
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ματισμό τους και τη συστηματική παρακολούθησή τους, σχεδιάζουμε σύστημα
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και θεματικών δικτυώσεων μεταξύ τους, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
Τέλος, απλοποιούμε τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των
ορίων που επιτρέπουν οι κανονισμοί της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα,
περιορίζουμε τις διαδικασίες διατύπωσης
γνώμης των κεντρικών φορέων, εισάγουμε ταχείες διαδικασίες χρηματοδότησης
πράξεων, περιορίζουμε τους διπλούς διαχειριστικούς ελέγχους σε επενδυτές και
οριοθετούμε με σαφήνεια τη διακριτότητα καθηκόντων μεταξύ των επιμέρους
αρχών, αποφεύγοντας επικαλύψεις. Με
τον τρόπο αυτό έχουμε δημιουργήσει
ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο διαχείρισης, που μας επιτρέπει να τρέξουμε το
ΕΣΠΑ 2007 - 2013 χωρίς καθυστερήσεις
και κυρίως χωρίς την απειλή απώλειας
πόρων, λόγω κακοδιαχείρισης.
Ποια είναι μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των
επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν οι
επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτό;
Όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να επωφεληθούν από τα αναπτυξιακά κίνητρα
που παρέχει το ΕΣΠΑ, είτε με άμεσο τρόπο, μέσω των προκηρύξεων δράσεων
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων,
είτε μέσω της ανάληψης έργων που θα

προκηρύξουν οι αρμόδιοι φορείς. Ήδη,
έχουν προκηρυχθεί οι πρώτες προσκλήσεις προς τους δικαιουχους του ΕΣΠΑ και
μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του.
Ποιες προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας δημιουργούνται
μέσω του ΕΣΠΑ ειδικά σε ό, τι αφορά τις
διασυνοριακές επιχειρηματικές σχέσεις;
Σήμερα, η Ελλάδα διαδραματίζει έναν
ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κι αυτός ο ρόλος μας δίνει τη δυνατότητα να
αναλάβουμε έντονη δράση στο πλαίσιο
της διασυνοριακής συνεργασίας, τόσο
της διμερούς, όσο και της πολυμερούς.
Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας,
η Ελλάδα αναπτύσσει συνεργασίες με
παλαιά και νέα κράτη – μέλη, όπως η
Ιταλία, η Κύπρος, καθώς και η Βουλγαρία, με υποψήφια κράτη μέλη όπως η
Τουρκία και με πιθανά υποψήφια μέλη,
όπως η Αλβανία και η πΓΔΜ. Στο πλαίσιο της πολυμερούς συνεργασίας, η
Ελλάδα θα έχει επίσης τη δυνατότητα
συνεργασίας με χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης, της Μαύρης Θάλασσας
και της Αδριατικής. Σε αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν
να επωφεληθούν αναπτύσσοντας δραστηριότητα στους τομείς του τουρισμού
και του πολιτισμού, της προστασίας και
κοινής διαχείρισης του περιβάλλοντος

(π.χ. συστήματα διαχείρισης υδάτων),
στην προαγωγή της έρευνας και στην
ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης και
επικοινωνίας. Επίσης, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στις υπηρεσίες προσπελασιμότητας μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών σε θέματα
ελέγχου, τόσο στα χερσαία όσο και στα
θαλάσσια σύνορα.
Πότε προβλέπεται ότι θα υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αλλά και την ελληνική οικονομία συνολικά;
Το ΕΣΠΑ έχει ορίζοντα οκταετίας από το
2007 έως το 2013, οπότε θα ήταν παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε συνολική
αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς του
πριν τη λήξη της προγραμματικής περιόδου. Ωστόσο, τα επιμέρους οφέλη για τις
επιχειρήσεις μπορούν να αποτιμηθούν και
νωρίτερα, από τη στιγμή δηλαδή που θα
ολοκληρωθεί ένα επενδυτικό σχέδιο. Το
ίδιο θα συμβεί και για τους φορείς, όπως
οι δήμοι, οι νομαρχίες, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα κ.ά.,
που θα αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους
πόρους, προς όφελος των δραστηριοτήτων τους και του κοινωνικού συνόλου.
Θέλω με την ευκαιρία αυτή να υπογραμμίσω την έννοια της ποιότητας και τη σημασία που αποκτά για τα έργα του ΕΣΠΑ.
Μόνο ποιοτικά έργα και με υψηλά ανταποδοτικά οφέλη για την οικονομία και την
κοινωνία θα είναι σίγουρα για ένταξη στο
ΕΣΠΑ. Μέσω της υποχρεωτικής πιστοποίησης των φορέων που υλοποιούν έργα
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ανεβάζουμε ψηλά
τον πήχη της ποιότητας. Γιατί αυτό που
μας ενδιαφέρει δεν είναι απλώς η αριθμητική απορρόφηση των πόρων, αλλά
η ποιοτική αξιοποίησή τους, μέχρι και το
τελευταίο ευρώ, προς όφελος της οικονομίας και των πολιτών.
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Με ποιον τρόπο πιστεύετε πως η τεχνολογία μπορεί να περιορίσει φαινόμενα διαφθοράς και να συμβάλει στον καλύτερο
έλεγχο της αγοράς;
Θεωρώ ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εφαρμογή της σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης αποτελεί
ένα από τα βασικότερα εργαλεία για
την καταπολέμηση των φαινομένων
διαφθοράς. Στόχος μας είναι η διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες και τις αποφάσεις της διοίκησης και ο περιορισμός
των σημείων επαφής των πολιτών με
τη δημόσια διοίκηση. Σε ένα πλαίσιο
το οποίο λειτουργεί με διαφάνεια και
με αντικειμενικά κριτήρια, όπου δηλαδή η προσωπική γνώμη του υπαλλήλου δεν επηρεάζει τις αποφάσεις και τις
ενέργειες της διοίκησης, τότε μπορούμε
να πούμε ότι περιορίζουμε τις πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς. Ωστόσο, με την ευκαιρία θα ήθελα να επισημάνω, ότι η διαφθορά και
η έκτασή της δεν περιορίζεται μόνο με
διοικητικά μέτρα. Αποτελεί, κατά βάση,
θέμα νοοτροπίας και παιδείας και εκεί
θα πρέπει να δουλέψουμε, αν θέλουμε
να έχουμε πραγματικό αποτέλεσμα.
Το ΕΣΠΑ προβλέπει την ενίσχυση μιας
σειράς δράσεων για τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος.

Μεταξύ άλλων, επιδιώκεται:
• η επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
• ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και των δομών και διαδικασιών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και
• η αναβάθμιση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.
Υπενθυμίζω μάλιστα, ότι για πρώτη
φορά στην ιστορία των ΚΠΣ στη χώρα
μας, υπάρχει αυτοτελές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών,
με στόχο την αναβάθμιση των δημόσιων
υπηρεσιών. Βασικός πυλώνας αυτής της
προσπάθειας είναι ο προσανατολισμός
της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών προς τις ανάγκες των πολιτών και
η ανάπτυξη ευέλικτων δομών δημόσιας δράσης, μέσω της χρήσης των νέων
τεχνολογιών. Πιστεύω ότι έτσι θα περάσουμε σε ένα νέο πρότυπο δημόσιας διοίκησης, σε μια πολιτο-κεντρική,
αποτελεσματική, ανοιχτή και ευέλικτη
διακυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών και
την εμπέδωση της διαφάνειας.

O κύριος Γιάννης Παπαθανασίου, είναι Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.
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