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Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της σχετικής ειδικής έκθεσης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ: www.eca.europa.eu. 
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Χρηματοοικονομικά μέσα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης: 
αποτυχίες του παρελθόντος και προκλήσεις του μέλλοντος 

Σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διαπιστώνεται ότι τα 
χρηματοοικονομικά μέσα (ταμεία δανειοδοτήσεων και ταμεία εγγυήσεων) στον τομέα της αγροτικής 
ανάπτυξης υπήρξαν έως τώρα αναποτελεσματικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι τα εν λόγω μέσα 
ήταν υπερκεφαλαιοποιημένα και δεν αξιοποίησαν τις δυνατότητές τους ώστε να επιφέρουν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα μόχλευσης και ανανέωσης. Το πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 έχει τη 
δυνατότητα βελτίωσης αυτών των μέσων, ωστόσο η εκτενέστερη χρήση τους εξακολουθεί να 
παρακωλύεται από διάφορα εμπόδια. 

«Σε μια περίοδο επιβολής δημοσιονομικών περιορισμών στους δημόσιους προϋπολογισμούς, η πραγματοποίηση 
περισσότερων επενδύσεων με λιγότερους πόρους είναι πολύ σημαντική. Τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να 
βελτιώσουν τη χρήση των λιγοστών δημόσιων πόρων, παρέχοντας, με τον ίδιο προϋπολογισμό, χρηματοδότηση για 
περισσότερες επενδύσεις, εντούτοις τα αποτελέσματα του ελέγχου μας υποδεικνύουν ότι η επίτευξη του επιθυμητού 
αντικτύπου θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση» σχολίασε η κα Kersti Kaljulaid, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για την 
έκθεση. 

Στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη συνέστησαν 11 ταμεία εγγυήσεων και 3 ταμεία δανειοδοτήσεων 
μεταξύ του 2009 και του 2014. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη επένδυσαν σε αυτά 700 εκατομμύρια ευρώ περίπου έως το τέλος 
του 2013. Όσον αφορά τη νέα περίοδο (2014-2020), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να δεσμευθούν τα κράτη μέλη ότι 
θα διπλασιάσουν τουλάχιστον τη χρήση των εν λόγω μέσων σε βασικούς επενδυτικούς τομείς. 

Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν υπέρ της σύστασης χρηματοοικονομικών μέσων την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 δεν ήταν σαφή. Επιπλέον, δεν υπήρχαν αξιόπιστες, ποσοτικώς προσδιορίσιμες 
πληροφορίες που να αιτιολογούν την επιλογή του συγκεκριμένου είδους χρηματοδοτικού μέσου, να προσδιορίζουν τη 
ζήτηση για χρηματοοικονομικά μέσα στον τομέα της γεωργίας και να καταδεικνύουν ότι το ύψος των κεφαλαίων που 
διατέθηκαν για το ταμείο ήταν το ενδεδειγμένο. Κατά συνέπεια, τα ταμεία εγγυήσεων ήταν υπερκεφαλαιοποιημένα κατά 
370 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2013. 

Σκοπός των χρηματοοικονομικών μέσων ήταν, αφενός, να προσελκύσουν επιπλέον κεφάλαια από δημόσιες ή ιδιωτικές 
πηγές (αποτέλεσμα μόχλευσης) και, αφετέρου, να καταστήσουν εφικτή την επαναχρησιμοποίηση των πόρων που είχαν 
διατεθεί αρχικά για τη σύστασή τους (παράγοντας ανανέωσης). Το ΕΕΣ συμπεραίνει ότι τα μέσα δεν λειτούργησαν από 
την άποψη αυτή όπως αναμενόταν. Επιπλέον, ούτε η Επιτροπή ούτε τα κράτη μέλη θέσπισαν κατάλληλα συστήματα 
παρακολούθησης ώστε να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα που να καταδεικνύουν κατά πόσον τα μέσα πέτυχαν 
αποτελεσματικά τους στόχους τους. 

Όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, διαπιστώθηκε ότι η συνέχιση της υπερκεφαλαιοποίησης και ο κίνδυνος 
εξακολούθησης της εξάρτησης από τις επιχορηγήσεις ενδεχομένως να παρακωλύσουν την εκτενέστερη χρήση των εν 
λόγω μέσων. 

Οι κύριες συστάσεις του ΕΕΣ προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη είναι οι εξής: 

• να δοθούν καλύτερα κίνητρα στα κράτη μέλη σχετικά με τη σύσταση χρηματοοικονομικών μέσων για την 
αγροτική ανάπτυξη και να τονωθεί η ζήτηση από γεωργούς ή άλλους δικαιούχους (για παράδειγμα διαθέτοντας 
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για χρηματοοικονομικά μέσα συγκεκριμένο μερίδιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη 
και καθιστώντας τα μέσα αυτά ελκυστικότερα από τις επιχορηγήσεις) και 

• η αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων πρέπει να βελτιωθεί κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, ορίζοντας, για παράδειγμα, κατάλληλα πρότυπα και στόχους για τα 
αποτελέσματα μόχλευσης και ανανέωσης.  

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τις 
διαπιστώσεις επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού ή επί συγκεκριμένων 
διαχειριστικών ζητημάτων. 

Η εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 5/2015) με τίτλο «Αποτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα επιτυχές και 
ελπιδοφόρο εργαλείο για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης;» επικεντρώνεται στο κατά πόσον τα 
χρηματοοικονομικά μέσα σχεδιάστηκαν ορθά και έτυχαν καλής διαχείρισης κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 και σε ποιον βαθμό οι αλλαγές που θεσπίστηκαν για την περίοδο 2014-
2020 είναι πιθανόν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις βασικές ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν. Οι 
ελεγκτές του ΕΕΣ εξέτασαν κυρίως εάν τα χρηματοοικονομικά μέσα συστάθηκαν και κεφαλαιοποιήθηκαν 
με τον ενδεδειγμένο τρόπο, είχαν θετικές επιδόσεις και εάν είχαν θεσπιστεί κατάλληλες πολιτικές εξόδου 
την περίοδο 2007-2013. 

Ορισμένοι ορισμοί 

Ταμεία εγγυήσεων: Τα ταμεία εγγυήσεων παρέχουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για πιστώσεις που 
ζητούν αγροτικές επιχειρήσεις ή οργανισμοί, καθιστώντας ευκολότερη για αυτούς την εξασφάλιση 
χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Τα κονδύλια αυτά «ανανεώνονται», καθώς οι εγγυήσεις που 
αποδεσμεύονται με την αποπληρωμή των δανείων των επιμέρους έργων, καθιστούν δυνατή την έκδοση 
νέων. 

Ταμεία δανειοδοτήσεων: Ταμεία που παρέχουν πόρους για τη δανειοδότηση έργων σχετικά με την 
ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων. Τα κονδύλια αυτά «ανανεώνονται», καθώς τα ποσά που καθίστανται 
διαθέσιμα από την αποπληρωμή δανείων που έχουν χορηγηθεί για έργα, διατίθενται για τη χορήγηση 
νέων δανείων. 

Μόχλευση: Εν προκειμένω, υπολογίζεται επί τη βάσει του ποσού σε ευρώ (δημόσιας ή/και ιδιωτικής) 
χρηματοδότησης που τελεί υπό εγγύηση ή έχει καταβληθεί για αγροτικές δραστηριότητες για κάθε ευρώ 
δημόσιας χρηματοδότησης (της ΕΕ και των κρατών μελών). 

Υπερκεφαλαιοποίηση: Η κατάσταση αυτή προκύπτει όταν το ποσό που καταβάλλεται στο κεφάλαιο ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου είναι υπερβολικά υψηλό σε σχέση με το ποσό που καταβάλλεται στους 
τελικούς αποδέκτες υπό τη μορφή δανείων ή εγγυήσεων. 
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