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Μολδαβία: «ελάχιστα ήταν τα στοιχεία που αποδείκνυαν την 
επίτευξη προόδου» με τη βοήθεια της ΕΕ, δηλώνουν οι 
ελεγκτές 
Η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ στη Μολδαβία, η οποία αποσκοπούσε στην ενίσχυση της δημόσιας 
διοίκησης της χώρας, είχε περιορισμένο μόνο αντίκτυπο, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Μολδαβία είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης. Από το 2007 έχει λάβει από την 
ΕΕ βοήθεια ύψους 782 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 37 ευρώ σχεδόν ετησίως ανά κάτοικο, 
το υψηλότερο κατά κεφαλήν ποσό βοήθειας μεταξύ όλων των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας της ΕΕ. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο του ελέγχου στον οποίο υπέβαλαν οι ελεγκτές προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης 
στους τομείς της δικαιοσύνης, των δημόσιων οικονομικών, της δημόσιας υγείας και της ύδρευσης, εντόπισαν 
ελάχιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν την επίτευξη προόδου. Εξωτερικοί παράγοντες όπως η έλλειψη 
πολιτικής βούλησης από τις εθνικές αρχές δικαιολογούσαν μερικές από τις αδυναμίες αυτές. Άλλες πάλι 
οφείλονταν σε αδυναμίες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ελεγχθέντων προγραμμάτων και έργων. 

«Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την παροχή βοήθειας στη Μολδαβία», 
δήλωσε ο Hans Gustaf Wessberg, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την 
έκθεση. «Η πολιτική και μακροοικονομική αστάθεια, σε συνδυασμό με την αδύναμη διακυβέρνηση και δημόσια 
διοίκηση αποδυναμώνουν σημαντικά την επιρροή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση 
μεταρρυθμίσεων». 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να είχε ανταποκριθεί ταχύτερα όταν οι κίνδυνοι που 
συνδέονταν με τη στήριξη επαληθεύθηκαν. Τα προγράμματα δεν ήταν επαρκώς ευθυγραμμισμένα με τις 
στρατηγικές της Μολδαβίας και τα δυνητικά οφέλη τους περιορίστηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η Επιτροπή 
δεν αξιοποίησε πλήρως τη δυνατότητα επιβολής όρων για την εκταμίευση της βοήθειας. Η Επιτροπή θα 
μπορούσε να είχε επιδείξει μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους όρους 
εκταμίευσης ενώ δεν ήταν πλήρως δικαιολογημένη  η χορήγηση πρόσθετων κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας 
προσέγγισης παροχής κινήτρων. 

Ο σχεδιασμός των έργων κρίθηκε κατά γενικό κανόνα κατάλληλος και η διοχετευθείσα μέσω έργων βοήθεια 
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της ΕΕ ήταν μερικώς αποτελεσματική όσον αφορά την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, η εμβέλεια 
και το χρονοδιάγραμμα των έργων δεν είχαν συντονιστεί σε όλες τις περιπτώσεις επαρκώς με τα προγράμματα 
δημοσιονομικής στήριξης. Η ειδική τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας άρχισε να 
χορηγείται μήνες μετά την έναρξη του κύριου προγράμματος δημοσιονομικής στήριξης. Υπήρξαν κάποια έργα 
τεχνικής βοήθειας και αδελφοποίησης που δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικά στο πλαίσιο της προπαρασκευής ή 
της υποστήριξης των προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης. Μολονότι, κατά κανόνα, οι προσδοκώμενες 
εκροές των έργων επιτεύχθηκαν, τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντοτε βιώσιμα, λόγω της έλλειψης πολιτικής 
βούλησης και άλλων εξωτερικών παραγόντων. 

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την Επιτροπή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
βοήθειας της ΕΕ προς τη Μολδαβία: 

• εφαρμογή με μεγαλύτερη αυστηρότητα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη ή 
τον περιορισμό των κινδύνων,  

• βελτίωση της σύνδεσης των προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης με τις εθνικές στρατηγικές, 

• μεγαλύτερη χρήση της δυνατότητας επιβολής όρων και των δεικτών επιδόσεων, 

• σαφέστερη σύνδεση της χορήγησης πρόσθετων κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας προσέγγισης παροχής 
κινήτρων με την επίτευξη απτής προόδου, 

• συντονισμός των έργων με τα προγράμματα τομεακής δημοσιονομικής στήριξης, 

• διασφάλιση της βιωσιμότητας των έργων, μέσω της συστηματικότερης αξιολόγησης της ικανότητας και 
της πολιτικής δέσμευσης των δημοσίων αρχών να διασφαλίσουν βιώσιμα αποτελέσματα.  

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η ΕΕ συνεργάζεται με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και, 
ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανατολικής περιφερειακής διάστασής της, της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Ο 
ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο της ΕΕ, το οποίο χρησιμοποιείται ειδικά 
στο πλαίσιο της Πολιτικής Γειτονίας για την περίοδο 2014-2020. Από το 2007, η Μολδαβία έχει λάβει από την 
ΕΕ βοήθεια ύψους 782 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 37 ευρώ σχεδόν ανά κάτοικο. 
Πρόκειται για το υψηλότερο κατά κεφαλήν ποσό βοήθειας μεταξύ όλων των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας 
της ΕΕ.  

Μεταξύ των κυριότερων προβλημάτων της Μολδαβίας συγκαταλέγονται η εκτεταμένη διαφθορά και οι 
αδύναμοι δημόσιοι θεσμοί, δύο προβλήματα στα οποία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση η βοήθεια της ΕΕ από το 
2007. Σημαντικό μερίδιο της βοήθειας παρέχεται με τη μορφή δημοσιονομικής στήριξης. Η δημοσιονομική 
στήριξη συνίσταται στη μεταβίβαση κεφαλαίων στο εθνικό δημόσιο ταμείο της χώρας-εταίρου, υπό την 
προϋπόθεση της πλήρωσης ορισμένων όρων. Το εναπομένον τμήμα της βοήθειας χορηγείται μέσω έργων. 

Το 2014 η Μολδαβία και η ΕΕ υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης, η οποία προέβλεπε, συν τοις άλλοις, τη 
δημιουργία σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. 

 

Η ειδική έκθεση αριθ. 13/2016 με τίτλο «Η βοήθεια της ΕΕ για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης στη 
Μολδαβία» διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


