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Χρηματοοικονομικά μέσα: τα έξοδά τους πρέπει να παραμείνουν σε 
λογικά επίπεδα, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα, διά των οποίων χορηγείται χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ σε διάφορους 
αποδέκτες μέσω δανείων, εγγυήσεων και επενδύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, είναι μερικές φορές 
δαπανηρά από άποψη εξόδων διαχείρισης και σχετικών αμοιβών, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα μέσα αυτά εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη και χρησιμοποιούνται ολοένα 
περισσότερο από την ΕΕ, καθώς μπορεί να αποτελούν καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των δημόσιων πόρων σε 
σύγκριση με τις επιχορηγήσεις. 

Οι ελεγκτές εξέτασαν κατά πόσον τα χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποιούνται στον τομέα της 
περιφερειακής και της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και των πολιτικών μεταφορών και ενέργειας, υπήρξαν 
αποδοτικά ως μέσο εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013. Με την εξέταση 
εντοπίστηκαν ορισμένα σημαντικά ζητήματα που επηρέασαν αρνητικά την αποδοτικότητά τους. 

• τα έξοδα διαχείρισης και οι σχετικές αμοιβές ήταν υψηλά συγκρινόμενα με την παρεχόμενη στήριξη και 
σημαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα έξοδα και αμοιβές στο πλαίσιο ταμείων του ιδιωτικού τομέα, 

• μεγάλος αριθμός μέσων ήταν υπερμεγέθη και στο τέλος του 2014 εξακολούθησαν να αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα με την εκταμίευση των κεφαλαιακών πόρων τους (μολονότι έκτοτε έχουν ληφθεί μέτρα τα 
οποία μπορεί να αμβλύνουν το πρόβλημα αυτό),  

• ούτε τα υπό επιμερισμένη ούτε τα υπό κεντρική διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα κατόρθωσαν να 
προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, 

• πολύ λίγα εξ αυτών κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν την επαναχρησιμοποίηση της αρχικώς 
χορηγηθείσας χρηματοδοτικής στήριξης.  

Η Iliana Ivanova, Μέλος του Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση, δήλωσε: «Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
με τα χρηματοοικονομικά μέσα οι δημόσιοι πόροι αξιοποιούνται καλύτερα.  Ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία τα 
έξοδα διαχείρισής τους και οι σχετικές αμοιβές να παραμείνουν σε λογικά επίπεδα έως το 2020.» 
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Έγιναν βελτιώσεις για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, ωστόσο, ορισμένα προβλήματα παραμένουν, 
δηλώνουν οι ελεγκτές. Οι κύριες συστάσεις προς την Επιτροπή (με ημερομηνίες-στόχους για την υλοποίησή 
τους) είναι οι εξής: 

• να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα της υποβάλουν συνολικά στοιχεία σχετικά με τα έξοδα 
διαχείρισης και τις σχετικές αμοιβές που θα έχουν πραγματοποιηθεί (έως το τέλος του 2017) και επίσης, 
το 2016, να τροποποιήσει τους κανονισμούς προκειμένου να ενισχύσει τα κίνητρα που παρέχονται στο πλαίσιο 
των αμοιβών των διαχειριστών ταμείων από τώρα και έως το 2020, 

• να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ της πρόσθετης χρηματοδότησης που εξασφαλίζεται με δημόσιες και 
ιδιωτικές συνεισφορές και να ορίσει πέραν πάσης αμφιβολίας με ποιο τρόπο υπολογίζονται τα ποσά που 
κινητοποιούνται από τη συνεισφορά της ΕΕ και από τις εθνικές δημόσιες συνεισφορές, πιθανώς βάσει των 
σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ (κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση), 

• να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη παρέχουν πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις ιδιωτικές 
συνεισφορές στους κεφαλαιακούς πόρους μέσων (έως το τέλος του 2107), 

• να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επαναχρησιμοποιούν τα 
κεφάλαια σύμφωνα με το σκοπό τους κατά την απαιτούμενη οκταετία μετά τη λήξη της περιόδου 
επιλεξιμότητας 2014-2020 (έως το τέλος του 2107). 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρέχουν στήριξη σε διάφορους αποδέκτες μέσω δανείων, εγγυήσεων και 
επενδύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο. Προσφέρουν δύο πλεονεκτήματα σε σχέση με τις επιχορηγήσεις: την 
κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων πόρων προς συμπλήρωση της αρχικής δημόσιας χρηματοδότησης και τη 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των ίδιων κεφαλαίων σε περισσότερους του ενός κύκλους.  Δεδομένου ότι 
τα δάνεια πρέπει να εξοφλούνται, οι εγγυήσεις να αποδεσμεύονται ή, στην περίπτωση επένδυσης σε μετοχικό 
κεφάλαιο, το προϊόν να αποδίδεται, με τα μέσα αυτά αξιοποιούνται κατ’ αρχήν καλύτερα τα δημόσια κεφάλια 
και μειώνεται η πιθανότητα εξάρτησης των τελικών αποδεκτών από τη δημόσια στήριξη. 

Κατά την περίοδο 2007-2013, τα χρηματοοικονομικά μέσα που είχαν συσταθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) χρησιμοποιήθηκαν 
από 25 εκ των 28 κρατών μελών της ΕΕ.  Στο τέλος του 2014, στα μέσα αυτά είχαν χορηγηθεί περί τα 
16 δισεκατομμύρια ευρώ, ως συνεισφορές από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Αυτό 
συνιστά σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ της περιόδου 2000-2006 και 
τα 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ της περιόδου 1994-1999.  Κατά την περίοδο 2007-2013, η συνολική συνεισφορά 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα 21 χρηματοοικονομικά μέσα υπό την άμεση ή την έμμεση διαχείριση της 
Επιτροπής ανήλθε σε περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η έκθεση καλύπτει το σύνολο των 1 025 χρηματοοικονομικών μέσων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ που συστάθηκαν 
κατά την περίοδο 2007-2013 και λειτούργησαν υπό επιμερισμένη διαχείριση, καθώς και έξι ακόμη υπό 
κεντρική διαχείριση μέσα. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην έκθεση βασίζονται στα τελευταία 
στοιχεία που παρείχε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2015 και τα οποία απεικονίζουν την κατάσταση στο τέλος 
του 2014. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν πρέπει να συγχέονται με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα οποία 
χρησιμοποιούνται από ορισμένους συναλλασσόμενους στις χρηματαγορές και αποτελούν εντελώς διαφορετική 
κατηγορία επενδύσεων υψηλού κινδύνου. 
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Η ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών 
μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013» διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


