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Abstract
During the past six years, Greece faces the most serious economic crisis
after World War two. The European financial resources of the fourth
programming period constitute the only serious help, but partially, to
deal with the economic crisis. At a local level, for the period 20072013, strategies are implemented in the integrated local rural
development through three axes of operational programmes with a total
budget of over 1 billion euros. The objective of this paper is to depict
the implementation progress of these local programmes, their application
problems and the potential perspectives for the local communities. The
survey results indicated a rather contradictory situation, in which
despite the economic crisis, the interest for public and private
investments is significant. The interest for public investments is
related to the increased needs of the areas for small public projects and
services, as well as to the underfunding of the local and regional
governments. The strong interest for private investments is related to
the need for ensured self-employment and income, as well as to the local
populations' trust in potential productive resources of their region.
Furthermore, it is expected that the necessary private funds will finally
be raised through various factors to carry out these investments. At the
same time, diverse problems and difficulties emerge in implementing the
private investments due to severe lack of liquidity and uncertainty
caused by the impact of the financial crisis. As a general outcome it is
observed a relatively low absorption and utilization of the community
funds.
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Πεπίλητη
Καηά ηα ηειεπηαία εμαεηία, ε Διιάδα αληηκεησπίδεη ηε ζνβαξόηεξε νηθνλνκηθή
θξίζε κεηά ην Β' Παγθόζκην Πόιεκν. Οη επξσπατθνί ρξεκαηνδνηηθνί πόξνη ηεο
ηέηαξηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ, απνηεινύλ ηε κόλε ζνβαξή βνήζεηα, αιιά
κεξηθή, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σε ηνπηθό επίπεδν γηα
ηελ πεξίνδν 2007-2013, πινπνηνύληαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε
ηνπηθή αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ, κέζσ ηξηώλ αμόλσλ επηρεηξεζηαθώλ
πξνγξακκάησλ θαη κε ζπλνιηθό πξνππνινγηζκό πνπ μεπεξλά ην 1 δηζεθαηνκύξην
επξώ. Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνηππώζεη ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ
ηνπηθώλ απηώλ πξνγξακκάησλ, ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ησλ
ελδερόκελσλ πξννπηηθώλ πνπ δηακνξθώλνπλ γηα ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο. Τα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, έδεημαλ κία αληηθαηηθή θαηάζηαζε, όπνπ παξά ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε ην ελδηαθέξνλ γηα δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο επελδύζεηο είλαη
ζεκαληηθό. Τν ελδηαθέξνλ γηα δεκόζηεο επελδύζεηο ζρεηίδεηαη κε ηηο
απμεκέλεο αλάγθεο ησλ πεξηνρώλ γηα κηθξά δεκόζηα έξγα θαη ππεξεζίεο, θαζώο
θαη κε ηελ ππνρξεκαηνδόηεζε ησλ ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ απηνδηνηθήζεσλ.
Τν πςειό ελδηαθέξνλ γηα ηδησηηθέο επελδύζεηο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε γηα
εμαζθάιηζε απηναπαζρόιεζεο θαη εηζνδήκαηνο, θαζώο θαη κε ηελ εκπηζηνζύλε
ησλ ηνπηθώλ πιεζπζκώλ πξνο ηνπο δπλακηθνύο παξαγσγηθνύο πόξνπο ηεο
πεξηνρήο ηνπο. Τελ ίδηα ζηηγκή δηαθαίλνληαη πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηελ
πινπνίεζε ησλ ηδησηηθώλ επελδύζεσλ, εμαηηίαο ηεο έληνλεο έιιεηςεο
ξεπζηόηεηαο θαη ηεο αβεβαηόηεηαο πνπ δεκηνπξγνύλ νη επηπηώζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο ύθεζεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Αλάπηπμε αγξνηηθνχ ρψξνπ, πξνζέγγηζε LEADER,
LEADER, νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, νηθνλνκηθή θξίζε, Διιάδα.

αιηεπηηθά

Κσδηθνί JEL: Q18, R11,O22.

Δηζαγσγή
Ζ Διιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη κία ζεκαληηθή θξίζε ρξένπο
θαη
δηαλχεη ηνλ έθην ρξφλν χθεζεο. Ζ δπλακηθή ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη
ηεο χθεζεο θαηά ηελ ηξηεηία 2009-2011, κείσζε ζσξεπηηθά ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο
θαηά 10,2%, ηελ εγρψξηα δήηεζε θαηά -16,4%, ηελ απαζρφιεζε θαηά -9,8%,
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δηπιαζίαζε ην πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ νδήγεζε ζηε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ
κηζζψλ (11,5%) θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο (ΗΝΔ 2011, TFGR 2011, Eurostat
2013). Ζ ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε θαη νη δηαγξαθέο ρξεψλ κέζσ ησλ
πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, δελ αξθνχλ γηα ηελ αλαζηξνθή ηεο
θξίζεο,
ελψ
θξίλεηαη
αλαγθαία
ε
πηζηή
εθαξκνγή
δηαξζξσηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ φπσο είλαη, νη ηδησηηθνπνηήζεηο, ε αμηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο
πεξηνπζίαο θαη νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο (ΗΟΒΔ 2011, TFGR 2012). Παξάιιεια,
ε αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο Δ.Δ. ηεο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, πξαγκαηνπνηείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο.
Σα πνζά πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ πεξίνδν απηή ζηελ Διιάδα, αγγίδνπλ ηα 43
δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ε απνξξφθεζή ηνπο επξίζθεηαη ζε ζρεηηθά ρακειφ
επίπεδν, παξά ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ξεπζηφηεηα (TFGR 2012, European
Commission 2012).
Καηά ηελ ηέηαξηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεζηαθψλ
πξνγξακκάησλ ―Αγξνηηθή Αλάπηπμε 2007-2013‖ θαη ―Αιηεία 2007-2013‖,
πινπνηνχληαη ηξεηο άμνλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνγξάκκαηα ηνπηθήο θαη
νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο θαη ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ζε νξεηλέο,
κεηνλεθηηθέο θαη αιηεπηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ζ ζεκαζία ηνπο γηα ηνλ
ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε, σζεί ζε
κεηαθηλήζεηο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ πφιεσλ πξνο ηελ χπαηζξν, κε ζθνπφ
θπξίσο ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο θαη αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο (Kappa
Research 2012).
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα απνηππψζεη ηελ πνξεία πινπνίεζεο
ησλ ηνπηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη λα πξνζεγγίζεη ηηο πξψηεο
επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πινπνίεζή ηνπο. ηηο ελφηεηεο πνπ
αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη, νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ παξέρεη ε Δπξσπατθή
Έλσζε ζηελ Διιάδα κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηεο Σακείσλ θαη ε αμηνπνίεζή
ηνπο, νη ηξεηο κειεηψκελνη άμνλεο ηνπηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ
γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 θαη ε πνξεία πινπνίεζήο ηνπο, ε κεζνδνινγία θαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.

Οη Κνηλνηηθνί πόξνη θαη ε πνξεία απνξξόθεζήο ηνπο
Καηά ην 2010-2011 ε ειιεληθή νηθνλνκία παξνπζίαζε απφθιηζε 9% έλαληη ηνπ
κέζνπ φξνπ ησλ 15 πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ. Οη αθαζάξηζηεο
επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ ζε ζηαζεξέο ηηκέο
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή
θάκςε θαηά ηελ πεληαεηία ηεο χθεζεο, ελψ ην 2011, επέζηξεςαλ ζην επίπεδν
ηνπ 1997 (ΗΝΔ 2011). Οη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ)
αληηκεησπίδνπλ δπζρεξείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο εμαηηίαο ηεο επηδείλσζεο
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. Έμε ζηηο δέθα
επηρεηξήζεηο θαηέγξαςαλ κείσζε θεξδψλ ην 2011, ζπγθξηηηθά κε ην 2010, ελψ
ράζεθαλ 150.000 ζέζεηο εξγαζίαο (European Commission 2012). Ζ εγρψξηα
επηρεηξεκαηηθφηεηα ππνρσξεί ζπζηεκαηηθά θαη ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
αξρηθψλ ζηαδίσλ έθηαζε ζην ρακειφηεξν πνζνζηφ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο,
5,3% έλαληη 8,8% ηνπ 2009, θαζψο νη επίδνμνη επηρεηξεκαηίεο κεηψζεθαλ ζε
2%, έλαληη 4,5% ηνπ 2009 (ΗΟΒΔ 2012).
Απέλαληη ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ε κνλαδηθή νπζηαζηηθή ηφλσζε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, παξέρεηαη απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Δ.Δ, ελψ
γίλεηαη πξνζπάζεηα κέζσ ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ λα ππάξμεη ηφλσζε ηεο
ξεπζηφηεηαο, ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν
ζχλνιν ησλ πφξσλ ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013,
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αλέξρνληαη ζε 20,4 δηο επξψ απφ ηα νπνία ζήκεξα ρξεκαηνδνηνχληαη
πεξηζζφηεξα απφ 7.000 έξγα (TFGR 2011, European Commission 2012).
Δπηπιένλ, εηζξένπλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 21 δηζ. επξψ κέζσ ηεο Κνηλήο
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, είηε σο άκεζεο εληζρχζεηο, είηε ζην πιαίζην ηεο
πνιηηηθήο ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
Ζ απνξξφθεζε ησλ πφξσλ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο έσο θαη ην ηέινο ηνπ 2011
ήηαλ πνιχ ρακειή. Σα δχν ηειεπηαία έηε, ε Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθή
πξφνδν γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. χκθσλα
κε ηελ Task Force for Greece ην 2014, ε Διιάδα έσο ην ηέινο ηνπ 2013,
δέζκεπζε κε ζπκβάζεηο ην 113,5% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο. ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, ην πνζνζηφ απνξξφθεζεο γηα
ηελ Διιάδα έθηαζε ζην 77,11 %, πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ
(64,08%), γεγνλφο πνπ θαηαηάζζεη ηε ρψξα ζηελ 4ε ζέζε ζε απνξξφθεζε
θνλδπιίσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, απφ ηε 18ε ζέζε πνπ είρε ζην ηέινο ηνπ
2011 (TFGR 2014). Ζ θαηάζηαζε είλαη ιηγφηεξν ελζαξξπληηθή φζνλ αθνξά ζην
πνζνζηφ απνξξφθεζεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
(ΔΓΣΑΑ), θαζψο ε Διιάδα έρεη απνξξνθήζεη ην 57% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ θαη
θαηαηάζζεηαη ζε ζέζε θαηψηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ. Όζνλ αθνξά ζην
Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο (ΔΣΑ), ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ αλαιήςεσλ
ππνρξεψζεσλ (λνκηθέο δεζκεχζεηο) θαη ησλ πιεξσκψλ είλαη 75% θαη 56%,
αληίζηνηρα.
Ζ επηηάρπλζε ηεο απνξξφθεζεο, επηηεχρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ελέξγεηεο
πνπ πηνζέηεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Οη ελέξγεηεο απηέο απνζθνπνχζαλ ζηελ
ηαρχηεξε θαη πιένλ επέιηθηε αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, εηδηθφηεξα
κέζσ (European Commission 2012):
 ηεο απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο
ζπλνρήο
 ηεο αχμεζεο ηεο πξν-ρξεκαηνδφηεζεο κε αχμεζε ησλ πξνθαηαβνιψλ γηα ηα
πξνγξάκκαηα πνπ εληζρχνληαη απφ δηαξζξσηηθνχο πφξνπο
 ηεο αχμεζεο απφ 25 εθαη. ζε 50 εθαη. €, ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ γηα ηα έξγα
πνπ απαηηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή
 ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ 75%, ζην 85% αξρηθά θαη
ζηε ζπλέρεηα ζην 95% (Γεθέκβξηνο 2011) απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο.
 ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, παξέρνληαο
έηζη ζεκαληηθή ψζεζε ζηηο ΜΜΔ
 ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, γηα ηελ
δηεπθφιπλζε νξηζκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε
θνηλνηηθνχο πφξνπο θαη ηα νπνία παξέρνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε πξνο ηηο
ειιεληθέο
ΜΜΔ
(ε
πξσηνβνπιία
JEREMIE,
ην
Δζληθφ
Σακείν
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη
Αλάπηπμεο,
ν
επξσπατθφο
κεραληζκφο
κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ Progress)
 ηεο δεκηνπξγίαο, Σακείνπ εγγπήζεσλ γηα ΜΜΔ, πνπ
δηαρεηξίδεηαη
δηαξζξσηηθνχο πφξνπο χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 700 εθαη. επξψ.
Ζ θηλεηνπνίεζε απηή ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, δέρεηαη
κία ηζρπξή θξηηηθή πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζε ―ινγηζηηθή‖ απνξξφθεζε ησλ
θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. H ηερλεηή απηή απνξξφθεζε, αλεβάδεη ηε ζρεηηθά
αξρηθά ρακειή αμηνπνίεζε πφξσλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, θπξίσο κέζσ:
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 ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
απφ 75% ζην 95%. Ζ αχμεζε απηή νπζηαζηηθά ηζνδπλακεί κε
αχμεζε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο θαη κε επηπιένλ απνξξφθεζε θαηά 958 εθ. €.
 ηεο ―αξγίαο ή παξθαξίζκαηνο‖ θνλδπιίσλ ζε ρξεκαηνδνηηθά κέζα (JEREMY,
ETEAN, ΔΝΑΛΗΟΝ), ηα νπνία έρνπλ απνξξνθήζεη ινγηζηηθά 1.141 εθ. €, ελψ
κφλν 20 εθ. € απφ απηά, έρνπλ δηνρεηεχζεη ζηελ αγνξά.
Όζνλ αθνξά ζηα δηάθνξα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ ππνζηεξίδνληαη
απφ ηελ ΔΔ θαη απνζθνπνχλ ζην λα εληζρχζνπλ ηελ ξεπζηφηεηα πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο, θαίλεηαη λα κελ επηηεινχλ απνηειεζκαηηθά ην ζθνπφ ηνπο θαη
δηθαηψλνπλ ηνπο επηθξηηέο. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα
ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ΔΔ γηα ηελ αχμεζε ηνπ
ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη θπξίσο ζηηο
ειιεληθέο ΜΜΔ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη νηθνλνκηθνχ πφξνη πνπ απηά
δηαζέηνπλ, αιιά θαη νη ζπλνιηθέο εθηακηεχζεηο ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2014, νη
νπνίεο αλέξρνληαη, κφιηο ζην 7,9% (252 εθαη. Δπξσ) ζε ζρέζε κε ην
ζπλνιηθφ δηαζέζηκν πνζφ (3,181 δηο επξψ). Ζ θαηάζηαζε δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθή,
δεδνκέλσλ
ησλ
πνιχ
κεγάισλ
αλαγθψλ
ηεο
ειιεληθήο
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο.
Πίλαθαο 1: Τθηζηάκελα κέζα ζηήξημεο ηνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ πξνο ηνλ
επηρεηξεκαηηθό ηνκέα
Ζκεξνκελία:20/1/2014
ε εθαηνκ. EUR

JEREMIE

Γεκφζηα
ζπλεηζθνξά

Ηδησηηθέο
πεγέο

ΤΝΟΛΗΚΑ
ΓΗΑΘΔΗΜΑ

πλνιηθέο
εθηακηεχζεηο
(δεκφζηα
ζπλεηζθνξά)

ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ (ΔΣΔ)
250
250
500
ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ (ΔΣΔπ)
500
500
1000

Δθηακηεχζεηο
Οθηψβ.2013 —
Ηαλνπαξ.2014

57

17

Σπλνιηθά δάλεηα ππέξ
39
ησλ ΜΜΔ (Τακείν
εγγπήζεσλ)
ΔΘΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ETEAN ΑΔ)
266
Τακείν
133
133
επηρεηξεκαηηθόηεηαο
43
80
Νεζησηηθόο ηνπξηζκόο
80
0
4,4
550
Κεθάιαην θίλεζεο
275
275
41
Εγγςήζειρ*
50
100
150
0
480
Δλεξγεηαθή απόδνζε
241
239
γηα λνηθνθπξηά
68
ΤΝΟΛΟ
1,684
1,497
3,181
252,4
ημείυζη: * εγγςήζειρ όσι πεςζηόηηηα
Πηγή: Task Force for Greece, Sixth Activity Report, March 2014, pp.28-29

39

14
4,2
37
0
34
145,2

Σα παξαπάλσ, δείρλνπλ ηφζν ηελ χπαξμε νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
αξγία, φζν θαη ηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθή θαη άκεζε αμηνπνίεζή ηνπο.

Σνπηθά θαη νινθιεξσκέλα
πεξίνδν 2007-2013

πξνγξάκκαηα

αλάπηπμεο

θαηά

ηελ

Καηά ηελ ηέηαξηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζην πιαίζην ηνπ ―Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013‖ (ΠΑΑ 2007-2013) θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
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Πξνγξάκκαηνο Αιηεία 2007-2013‖ (ΔΠΑΛ 2007-2013) πεξηιακβάλνληαη ηξεηο
Άμνλεο
πνπ
αλαθέξνληαη
απνθιεηζηηθά
ζηελ
αλάπηπμε
αγξνηηθψλ
θαη
αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ, κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπηθψλ θαη
νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ.
Ο άμνλαο 4 ―Πξνζέγγηζε LEADER‖, ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 θαη ν άμνλαο 4
―Αεηθφξνο αλάπηπμε αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ‖ ή ―Αιηεπηηθά LEADER‖ ηνπ ΔΠΑΛ
2007-2013, αθνινπζνχλ ην ζρεδηαζκφ ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο απφ θάησ πξνο ηα
πάλσ. Ο άμνλαο 4 ηνπ ΔΠΑΛ,
εθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά απφ ην 2007
(European Commission 2011) θαη είλαη πηζηή αληηγξαθή ηεο πξνζέγγηζεο
LEADER θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο (Loizou et al 2014).
Πίλαθαο 2: Σα πξνγξάκκαηα, νη άμνλεο θαη ηα κέηξα ελίζρπζεο ησλ
ζηξαηεγηθώλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2007-2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 **
ΑΞΟΝΔ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΞΟΝΑ
(ΠΡΩΖΝ

1: Αληαγσληζηηθόηεηα
2: Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο
3: ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ
ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ)
ΜΔΣΡΟ
Π/Τ (€)*
Πνζνζηφ ζην
ζπλνιηθφ
Π/Τ ηνπ
Άμνλα(%)
311. ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ
24.471.287
6,3
312. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΩΝ ΔΠΗΥ
9.010.278
2,2
313. ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ
175.199.855
44,9
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ
321. ΒΑΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
131.404.614
33,7
322. ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
45.174.531
11,6
ΥΩΡΗΩΝ
323. ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
5.005.710
1,3
ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ
ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER
(41. ΣΟΠΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ)
411. ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ
25.000.000
8,6
413. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ/
212.500.000
73,3
ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ
421. ΤΝΔΡΓΑΗΔ
5.000.000
1,7
431. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΟΣΖ
47.500.000
16,4

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΗΔΗΑ
ΑΞΟΝΔ

2007-2013

4.731.286.747€*
Π/Τ (€)*

ΒΑΡΤΣΖΣΑ (%)

1.725.943.587
2.265.076.885
390.266.275

38,6
44,4
9,1

Τινπνίεζε κέζσ
Οκάδσλ Σνπηθήο
Γξάζεο (ΟΣΓ)

Ηδησηηθή
επέλδπζε/
Γεκφζηα επέλδπζε

ΟΥΗ
ΟΥΗ
ΟΥΗ
ΟΥΗ
ΟΥΗ

Ηδησηηθέο
Ηδησηηθέο
Ηδησηηθέο+
Γεκφζηεο
Γεκφζηεο
Γεκφζηεο

ΟΥΗ

Γεκφζηεο

290.000.000

6,9

ΝΑΗ
ΝΑΗ

Ηδησηηθέο
Ηδησηηθέο+
Γεκφζηεο
Γεκφζηεο
Γεκφζηεο

ΝΑΗ
ΝΑΗ

274.105.143€*
Π/Τ (€)*

ΒΑΡΤΣΖΣΑ (%)

ΑΞΟΝΑΣ 1: Μέηξα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αιηεπηηθνύ ζηόινπ
97.767.605
35,6
ΑΞΟΝΑΣ 2: Υδαηνθαιιηέξγεηεο-Μεηαπνίεζε θαη Δκπνξία
80.661.538
29,3
ΑΞΟΝΑΣ 3: Μέηξα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο
43.676.000
15,8
ΑΞΟΝΑ 4: ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΤΣΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ
45.000.000
16,3
(41. ΣΟΠΗΚΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΛΗΔΤΣΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ)
ΜΔΣΡΟ
Π/Τ (€)*
Πνζνζηφ ζην
Τινπνίεζε κέζσ
Ηδησηηθή
ζπλνιηθφ
Οκάδσλ Σνπηθήο
επέλδπζε/
Π/Τ ηνπ
Γξάζεο (ΟΣΓ)
Γεκφζηα επέλδπζε
Άμνλα(%)
411.ΜΔΣΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ
29.250.000
65,0
ΝΑΗ
Ηδησηηθέο
412.ΜΔΣΡΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ
15.750.000
35,0
ΝΑΗ
Γεκφζηεο
Πηγέρ: Τπηπεζίερ Διασείπιζηρ ΠΑΑ και ΕΠΑΛ 2007-2013 (Αδημοζίεςηα ζηοισεία ζηιρ 30/06/2012)
*Οι πποςπολογιζμοί είναι ζε Δημόζια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοηική ςμμεηοσή)
**Σα ζηοισεία ηυν πποςπολογιζμών ηος ΠΑΑ 2007-2013, αθοπούν ζηην 11η ηποποποίηζη ηος
ππογπάμμαηορ
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Ο άμνλαο 3 ηνπ ΠΑΑ 2007-2013 κε ηίηιν ―Πνηφηεηα δσήο ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο‖ είλαη ε ζπλέρεηα ησλ
―Οινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ‖ (ΟΠΑΑΥ) ηεο
3εο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ απφ
πάλσ πξνο ηα θάησ (Υαηδεζενδσξίδεο θ.ά. 2006).
ην πιαίζην ησλ ηξηψλ αμφλσλ πινπνηνχληαη ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα απφ 120
ηνπηθά θαη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ
αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ, ελψ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο μεπεξλά ην 1 δηο
ή ηα 725 εθαηνκχξηα €, δεκφζηαο δαπάλεο. ηνλ Πίλαθα 2, παξνπζηάδνληαη νη
Άμνλεο ησλ δχν πξνγξακκάησλ, ηα βαζηθά κέηξα ησλ ηξηψλ κειεηψκελσλ
αμφλσλ, ε βαξχηεηά ηνπο θαη νη πξνππνινγηζκνί ηνπο ζε δεκφζηα δαπάλε. Οη
ηξεηο άμνλεο απαξηίδνληαη απφ κέηξα πνπ αλαθέξνληαη, είηε ζε δεκφζηεο
επελδχζεηο (έξγα κηθξνχ κεγέζνπο), είηε ζε ηδησηηθέο επελδχζεηο.

Μέζνδνη θαη δεδνκέλα ηεο έξεπλαο
Ζ πνξεία ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ παξνπζηάδεηαη
θπξίσο κέζσ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη κέζσ ηεο
εμέιημεο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ αμφλσλ, απφ ηελ έλαξμε
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. Δηδηθφηεξα,
ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζηα πξνγξάκκαηα, ζηα βαζηθά νηθνλνκηθά
ηνπο κεγέζε (πξνυπνινγηζκνί κέηξσλ, πξνθεξχμεσλ, εληαγκέλσλ έξγσλ,
λνκηθψλ δεζκεχζεσλ, απνξξνθήζεσλ, θ.ά.) θαη ζηε ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
αθνινπζήζεθε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο
εηδηθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο, απφ ζηξαηεγηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχζαλ ζην
ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ (ζπκπιεξψκαηα πξνγξακκαηηζκνχ,
θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο) θαη απφ ηνπο θαθέινπο ησλ επηηξνπψλ
παξαθνινχζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ.
Παξάιιεια, ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο κέζσ ζπλεληεχμεσλ ζε βάζνο απφ 12
δεκφζηνπο θνξείο, πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηε δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηεία
2007-2013. Οη ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ Μαξηίνπ θαη
Μαίνπ ηνπ 2012 θαη απνζθνπνχζαλ ζηε ζπιινγή πνηνηηθψλ πξσηνγελψλ
δεδνκέλσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Ζ
πνηνηηθή έξεπλα επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα εληνπίζεη ηηο πνηθίιεο
δηαζηάζεηο
ησλ
κειεηνχκελσλ
ζεκάησλ,
κέζσ
ηνπ
πεξηερνκέλνπ,
ηεο
δπλακηθήο, ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηνπ βάζνπο ηνπο (Milburn 1995, Mason
2002).
Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ εκη-δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ
πεξηείρε ηξεηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ
αθνξνχζαλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο,
ελψ ε δεχηεξε ελφηεηα πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία
πινπνίεζεο ησλ ηξηψλ αμφλσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο. ηελ ηξίηε ελφηεηα ππήξραλ
εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο έπξεπε λα θαηαζέζεη ηηο απφςεηο θαη
εθηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη, ηηο
επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ, θαζψο
θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.
Έλαο αξηζκφο 24 ζηειερψλ απφ ηνπο 12 εζληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο
ηνπηθνχο
δεκφζηνπο
θνξείο,
επηιέρζεθαλ
γηα
λα
απαληήζνπλ
εξσηεκαηνιφγην κε βάζε ηηο δηαρεηξηζηηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο θαη
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ππεξεζηαθή ηνπο ηεξαξρία (ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη
ηξνθίκσλ, ζηειέρε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ, ζηειέρε νκάδσλ ηνπηθήο δξάζεο
θαη αλαπηπμηαθψλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη Πεξηθεξεηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ). Οη
ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξφζσπν κε πξφζσπν θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο
δηαηέζεθε ηθαλφο ρξφλνο ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο γηα λα κειεηήζνπλ ην
πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

Δκπεηξηθά Απνηειέζκαηα θαη πδήηεζε
Γεδνκέλα θαη αλάιπζε κέζσ ησλ δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο
Άξοναρ 3 ηος ΠΑΑ 2007-2013 (ππώην Ολοκληπυμένα Ππογπάμμαηα)
Ο άμνλαο 3 αθνξά νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο κε ζεκαληηθφ πξσηνγελή
ηνκέα, θαζψο θαη πεξηνρέο κε πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε θαη κε απφζηαζε απφ
ηα κεγάια αζηηθά θέληξα (Υαηδεζενδσξίδεο θ.ά. 2010). Οη πεξηνρέο
παξέκβαζεο ηνπ Άμνλα 3 γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, είλαη ζπλνιηθά 66 θαη
πεξηιακβάλνπλ εδαθηθή θάιπςε απφ 180 δήκνπο ηεο ρψξαο. ην πιαίζην
εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα, πεξηιακβάλνληαη ηα
Μέηξα: 311. Γηαθνξνπνίεζε πξνο
κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 312. Αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, 313.
Δλίζρπζε Σνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 321.
Βαζηθέο ππεξεζίεο, 322.
Αλαθαίληζε θαη Αλάπηπμε ρσξηψλ θαη 323. Γηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο. Ζ ζπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε γηα ηα κέηξα ησλ 66 νινθιεξσκέλσλ
πξνγξακκάησλ αλέξρεηαη ζηα 390 εθ. € (Πίλαθαο 2).
Γηα ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ησλ νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ, (κέηξα 313,
321, 322 θαη 323), κέρξη θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ
δχν Πξνθεξχμεηο. Απφ ηελ 1ε Πξνθήξπμε (2008-2009), εληάρζεθαλ ζπλνιηθά
294 κηθξά δεκφζηα έξγα (ηα 286 απφ απηά ζηα κέηξα 321 θαη 322), κε
πξνυπνινγηζκφ 107 εθ. € (MRDF 2009, 2011). ηελ 2ε πξνθήξπμε (2011) ήηαλ
χςνπο 100 εθ. € θαη ππνβιήζεθαλ ζε απηήλ 667 δεκφζηα έξγα, χςνπο 285,5
εθ. €. Μέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012, απφ ηε 2ε Πξνθήξπμε εληάρζεθαλ κφλν 70
δεκφζηα έξγα, χςνπο 39 εθ. €, ελψ ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη ζε
εμέιημε.
Γηα ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ησλ νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ηνπ άμνλα 3,
(κέηξα 311, 312 θαη 313) πξαγκαηνπνηήζεθε κία Πξνθήξπμε (2010), φπνπ
ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 1.677 πξνηάζεηο, κε πξνυπνινγηζκφ 312.477.630 €. ην
κέηξν 311 ππνβιήζεθαλ 160 έξγα, πξνππνινγηζκνχ 33 εθ. €. Μέρξη ηνλ Ηνχλην
ηνπ 2012, εληάρζεθαλ 79 έξγα, χςνπο 16 εθ. € θαη έρνπλ αλαιεθζεί λνκηθέο
δεζκεχζεηο γηα ηα 63 απφ απηά. ην κέηξν ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,
ππνβιήζεθαλ 208 έξγα, πξνππνινγηζκνχ 21,5 εθ. €, απφ ηα νπνία εληάρζεθαλ
101 έξγα, χςνπο 8,5 εθ. € θαη έρνπλ αλαιεθζεί λνκηθέο δεζκεχζεηο γηα ηα
69 απφ απηά. ην κέηξν ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ππνβιήζεθαλ 1.309
έξγα, αηηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 258 εθ. €, απφ ηα νπνία εληάρζεθαλ 664
έξγα, χςνπο 115 εθ. € θαη έρνπλ αλαιεθζεί λνκηθέο δεζκεχζεηο γηα ηα 516,
χςνπο 92,5 εθ. € (Πίλαθαο 3). Ζ 1ε πξνθήξπμε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα κέζα ηνπ 2010, φπνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ εκθαλήο
ζε έλα πξψηκν ζηάδην, πξνζέιθπζε ζεκαληηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ, πνπ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ (κεγαιχηεξν ηνπ 90%)αθνξνχζε ζηηο ηνπξηζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, είηε απφ αγξφηεο, είηε απφ κε αγξφηεο. Γηαθξηηφ δε ήηαλ
θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψζεθε γηα ηελ ίδξπζε θαη αλάπηπμε πνιχ κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ.
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Πίλαθαο 3: Ζ πνξεία εθαξκνγήο ησλ Αμόλσλ θαη κέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο
ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2007-2012

ΑΞΟΝΑ 3:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)
ΔΘΑΦΟΡΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ

Αξηζκόο νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ:66
Μέηξα
311.Γηαθνξνπνίεζε
312.Αλάπηπμε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ
313.Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξάζ
321.Βαζηθέο ππεξεζίεο
322.Αλαθαίληζε/αλάπηπμε ρσξηψλ
323.Γηαηήξεζε αγξνηηθήο θιεξνλ.

ΑΞΟΝΑ 4:

Πξνθεξύμεηο
24,471,287
9,010,278
175,199,855
131,404,614
45,174,531
5,005,710

Τπνβιεζέληα

Δληαγκέλα

33,300,000
21,477,000
257,989,000
130,000,000
65,000,000
35,000,000

16,169,846
8,850,758
119,790,720
72,250,870
33,387,707
2,106,790

Ννκηθέο
Γεζκεύζεηο
14,460,731
6,608,122
97,823,773
64,602,823
24,565,395
2,106,790

29,969,214
220,364,342
9,989,737
54,943,557

13,034,878
39,573,104
0
44,549,444

13,034,878
39,573,104
0
44,549,444

Πιεξσκέο
0
2,521
543,179
30,930,141
14,531,980
1,481,110

0
0
0
18,423,571

ΠΡΟΕΓΓΘΗ LEADER

Αξηζκόο ΟΤΓ:43
Αξηζκόο ηνπηθώλ πξνγξακκάησλ:43
411.Αληαγσληζηηθφηεηα
413.Πνηφηεηα δσήο/ Γηαθνξνπνίεζε
421.πλεξγαζίεο
431.Λεηηνπξγηθά θφζηε/ηήξημε

29,969,214
229,977,044
9,989,737
54,943,557

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΗΔΗΑ 2007-2013 (ΔΠΑΛ 2007-2013)
ΑΞΟΝΑ 4: ΑΘΕΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΛΘΕΤΣΘΚΩΝ ΠΕΡΘΟΥΩΝ
Αξηζκόο ΟΤΓ:11
Αξηζκόο ηνπηθώλ αιηεπηηθώλ πξνγξακκάησλ:11
411.Μέηξα ηδησηηθψλ επελδχζεσλ
412.Μέηξα δεκνζίσλ επελδχζεσλ

20,000,000
13,129,288

10,000,000
13,129,288

3,294,375
13,129,288

0
9,452,999

0
5,426,753

Πηγέρ: Τπηπεζίερ διασείπιζηρ ΠΑΑ και ΕΠΑΛ 2007-2013 (Αδημοζίεςηα ζηοισεία ζηιρ 30/06/2012)
*Οι Πποςπολογιζμοί είναι ζε Δημόζια Δαπάνη(Εθνική και Κοινοηική ζςμμεηοσή)

Ζ πξψηε πξνθήξπμε ηνπ άμνλα 3, εθδφζεθε θαηά ην 2008, θαη έθηνηε έρνπλ
εληαρζεί ζε απηφλ, έξγα ζπλνιηθνχ χςνπο 250 εθ. € πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
65% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ηνπ άμνλα. Παξά ηα γεγνλφο απηφ, νη πιεξσκέο ηνλ
Ηνχλην ηνπ 2012, ήηαλ κφιηο 47,5 εθ. €.
Άξοναρ 4 ηος ΠΑΑ 2007-2013 (Πποζέγγιζη LEADER)
Ο άμνλαο 4 ελεξγνπνηήζεθε κε ηελ πξνθήξπμε, επηινγή θαη ππνγξαθή
ζπκβάζεσλ κε 43 Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) πνπ νινθιεξψζεθαλ ζηελ
πεξίνδν απφ ην 2008 έσο ην 2010, γηα ηελ εθαξκνγή αληίζηνηρνπ αξηζκνχ
ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ (MRDF 2011). ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο
LEADER,
πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα Μέηξα: 41. ―ηξαηεγηθέο ηνπηθήο
αλάπηπμεο‖ απφ ην νπνίν πινπνηνχληαη ηα 43 ηνπηθά πξνγξάκκαηα,
απαξηίδεηαη δε απφ ην κέηξν 411. Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 413. Πνηφηεηα
δσήο/Γηαθνξνπνίεζε,
421.
―Γηαηνπηθή
θαη
δηεζληθή
ζπλεξγαζία‖
θαη
431.―Λεηηνπξγία ηεο Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ), απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη
εκςχρσζε ζηελ πεξηνρή‖. Ζ ζπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε γηα ηα 43 εγθεθξηκέλα
ηνπηθά πξνγξάκκαηα αλέξρεηαη ζηα 290 εθ. € (Πίλαθαο 3).
Οη ΟΣΓ ελεξγνπνίεζαλ θαη ηα 43 ηνπηθά πξνγξάκκαηα LEADER κε ηελ έθδνζε
ζρεηηθψλ πξνθεξχμεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 232 εθ. €, έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά
πεξίπνπ 1.095 επελδπηηθά ζρέδηα θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο λα βξίζθνληαη ζε
δπλακηθή εμέιημε. Τςειφ είλαη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηηο πξνθεξχμεηο
ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο ΟΣΓ. ην κέηξν 411 πνπ αθνξά ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα, ππήξμε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ θαη έρνπλ ήδε εληαρζεί 112
επελδχζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 44% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
κέηξνπ. Γεληθφηεξα νη επελδχζεηο ζηε κεηαπνίεζε, θξίλνληαη σο πεξηζζφηεξν
νπζηαζηηθέο θαη βηψζηκεο θαη απνηππψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ηνπηθνχ
πιεζπζκνχ ζηα ηνπηθά θπξίσο πξντφληα θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ
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παξαγσγψλ θπξίσο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. εκαληηθφηεξν παξακέλεη ην
επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο ζηνλ αγξνηνπξηζκφ (Karafolas 2013),
ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 413, φπνπ έρεη πξνθεξπρζεί ήδε ην ζχλνιν ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ (220 εθ. €) θαη έρνπλ εληαρζεί 564 επελδπηηθά ζρέδηα χςνπο
68 εθ. €. Σέινο, έρνπλ εγθξηζεί πξνο ρνξήγεζε πξνθαηαβνιέο γηα ηα κέηξα
411 θαη 421, χςνπο 1,7 εθ. €. Σα έξγα πνπ έρνπλ εληαρζεί, αληηζηνηρνχλ
ζην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πιεξσκέο,
κφλν 18 εθ. €, ηα νπνία αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΓ.
Άξοναρ 4 ηος ΕΠΑΛ 2007-2013 (Αειθόπορ ανάπηςξη αλιεςηικών πεπιοσών)
Ο άμνλαο 4 πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ,
ηνπ ΔΠΑΛ 2007-2013, ελεξγνπνηήζεθε κε ηελ 1ε πξνθήξπμε γηα ηελ επηινγή
αιηεπηηθψλ ΟΣΓ θαη αληίζηνηρσλ ηνπηθψλ αιηεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κε ηελ
έληαμε 8 ΟΣΓ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010. Σα νθηψ απηά αιηεπηηθά ηνπηθά
πξνγξάκκαηα έρνπλ πξνυπνινγηζκνχο ζε δεκφζηα δαπάλε πνπ θπκαίλνληαη απφ
4,5 έσο 5 εθ. €, γηα ην θάζε έλα. Μέζα ζην 2012 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., 2ε πξνθήξπμε θαη εληάρζεθαλ επηπιένλ 3
αιηεπηηθά ηνπηθά πξνγξάκκαηα.
Ο άμνλαο 4 ηνπ Δ.Π. Αιηείαο ―Αεηθφξνο αλάπηπμε αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ‖
απαξηίδεηαη απφ ηα κέηξα, 411. Ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη ην 412. Γεκφζηεο
επελδχζεηο.
Σν
411
πεξηιακβάλεη
πξάμεηο
ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ
εθζπγρξνληζκνχ ή ίδξπζεο λέσλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε επηιεγκέλνπο
ηνκείο απφ αιηείο θαη απφ κε αιηείο, θαζψο θαη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
αιηείαο. Σν 412 πεξηιακβάλεη πξάμεηο δεκνζίσλ επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ: ζε
ππνδνκέο ηνπξηζκνχ θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζε αλαθαίληζε
ρσξηψλ, ζε εθζπγρξνληζκφ θαη εμνπιηζκφ ιηκέλσλ, ζε δηαηνπηθή - δηαθξαηηθή
ζπλεξγαζία θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ Ο.Σ.Γ. (MRDF 2010). Ζ ζπλνιηθή Γεκφζηα
Γαπάλε γηα ηα κέηξα ησλ αιηεπηηθψλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ αλέξρεηαη ζηα 45
εθ. €
θαη θαηαλέκεηαη ζε αλαινγία πεξίπνπ 65%-35% ππέξ ησλ ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ (Πίλαθαο 1).
Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2012, νη 8 απφ ηηο 11 ΟΣΓ έρνπλ εθδψζεη πξνζθιήζεηο
γηα ην ζχλνιν ησλ νλνκαηηζκέλσλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηα ηνπηθά αιηεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα, έρνπλ εληάμεη δεκφζηα έξγα χςνπο
13 εθ. € θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πιεξσκέο 5 εθαηνκπξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ΟΣΓ θαη πξνθαηαβνιέο ζε ψξηκα δεκφζηα έξγα.
Αληίζηνηρα, γηα ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο κφιηο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν
ηνπ 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο πξνζθιήζεηο απφ ηηο ΟΣΓ θαη
εληάρζεθαλ έξγα χςνπο 3 εθαη. € σο ην ηέινο ηνπ 2012. Καηά ζπλέπεηα δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε θακία λνκηθή δέζκεπζε ή πιεξσκή ζην κέηξν απηφ (Πίλαθαο
3). Οη θαζπζηεξήζεηο ελεξγνπνίεζεο ηνπ άμνλα 4 ηνπ ΔΠΑΛ, ππήξμαλ εκθαλείο
θαη ζπλδένληαη ηφζν κε ην γεγνλφο φηη ηα αιηεπηηθά πξνγξάκκαηα
εθαξκφδνληαη γηα πξψηε θνξά, φζν θαη κε ηε κέρξη ζήκεξα (2014) ρακειή
απνξξφθεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αιηεία (TFG 2014).
Οη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνλ άμνλα 4 ηνπ ΔΠΑΛ
2007-2013, είλαη ζπγθξαηεκέλεο, θαζψο δηαπηζηψλεηαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή
αξρή, φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηνπο ελ δπλάκεη
ππνςήθηνπο επελδπηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο (MRDF 2013). Σα ηνπηθά αιηεπηηθά
πξνγξάκκαηα αθνινχζεζαλ ηελ πνξεία ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ νηθνλνκία κε
βαζηθφ παξνλνκαζηή ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ
ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο, ζε αληίζεζε κε ηα αληίζηνηρα επξσπατθά αιηεπηηθά
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ηνπηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δίλνπλ έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ αιηεπηηθνχ
ηνκέα (European Commission 2011).
Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα κέζσ ησλ πιεξνθνξεηώλ
Επενδςηικό ενδιαθέπον και ςλοποίηζη δημόζιυν και ιδιυηικών έπγυν
Απφ ηνπο 24 πιεξνθνξεηέο/εξσηεζέληεο ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο, νη 9,
πνζνζηφ 37,5% ηνπ ζπλφινπ, είλαη ζηειέρε ή κέιε Ο.Σ.Γ., νη 7, πνζνζηφ
29,1% είλαη ζηειέρε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ ησλ πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο
αλάπηπμεο
θαη
αιηείαο,
4
εξσηεζέληεο,
πνζνζηφ
16,7%,
ππάιιεινη
πεξηθεξεηψλ ζε ππεξεζίεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη αιηείαο θαη νη ππφινηπνη
4 (16,7%) αλήθνπλ ζε άιινπο ηνπηθνχο θνξείο (επηκειεηήξηα, ελψζεηο
ζπλεηαηξηζκψλ). Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ (100%) έρεη άκεζε ή έκκεζε
εκπινθή κε ην ζρεδηαζκφ ή ηελ πινπνίεζε θάπνηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην
πιαίζην ησλ ηξηψλ αμφλσλ, ελψ νη 16 απφ ηνπο 24 εξσηεζέληεο, πνζνζηφ
66,7% θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο ζηνλ θνξέα ή ζηελ ππεξεζία πνπ εξγάδνληαη θαη
έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία ζε απηφλ, κεγαιχηεξε ησλ 12 εηψλ.
Παξά
ηηο
ζεκαληηθέο
θαζπζηεξήζεηο
ζηελ
πινπνίεζε
ησλ
ηνπηθψλ
πξνγξακκάησλ, ε δηαπίζησζε φηη ηα δεκφζηα έξγα ησλ ηνπηθψλ θαη
νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ζα πινπνηεζνχλ θαλνληθά, είλαη θαζνιηθή.
Πνζνζηφ 87,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ εθθξάδνπλ ζηγνπξηά φηη ηα
εληαγκέλα δεκφζηα έξγα ζην πιαίζην ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ζα
πινπνηεζνχλ απξφζθνπηα ζην ζχλνιφ ηνπο, ελψ ην ππφινηπν 12,5% εθηηκά φηη
κάιινλ ζα πινπνηεζνχλ (Πίλαθαο 4). Καλέλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ
εθηίκεζε φηη ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ πινπνηεζνχλ ηα δεκφζηα έξγα ή
εμέθξαζε επηθχιαμε γηα απηφ.
Οη
ηνπηθνί
δεκφζηνη
θνξείο,
ππνρξεκαηνδνηνχληαη
εμαηηίαο
ηεο
δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, κε ζπλέπεηα λα ―ζηεξίδνληαη‖ ζηελ πινπνίεζε
δεκφζησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο. Πνιχ δε
πεξηζζφηεξν φηαλ γηα ηα έξγα απηά δελ απαηηείηαη ηδία ζπκκεηνρή απφ ηνπο
θνξείο θαη φηαλ ηα έξγα έρνπλ επηδεηθηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ είλαη εχθνιν
λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ άιιεο πεγέο (Council of Europe 2011). Ήδε απφ ηηο
πξνθεξχμεηο ηνπ άμνλα 3, δηαπηζηψλεηαη ην πςειφ ελδηαθέξνλ γηα δεκφζηα
έξγα, ελψ θαηά ηελ 2ε πξνθήξπμε δεκνζίσλ έξγσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά
ηα κέζα ηνπ 2011 θαη φπνπ πιένλ ε νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ εκθαλήο, ην
ελδηαθέξνλ γηα δεκφζηα έξγα ήηαλ ζρεδφλ ηξηπιάζην απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
πφξνπο ηεο πξνθήξπμεο. εκαληηθφ επίζεο είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ απφ ηνπο
ηνπηθνχο θνξείο γηα κηθξά δεκφζηα έξγα ζην πιαίζην ηνπ άμνλα 4, ηεο
πξνζέγγηζεο LEADER, ελψ ην ελδηαθέξνλ γηα δεκφζηα έξγα, ζην πιαίζην ησλ
αιηεπηηθψλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ, είλαη ζπγθεθξηκέλν, θαζψο ηα έξγα απηά
έρνπλ απφ ηελ αξρή εληνπηζηεί θαη νλνκαηηζηεί απφ ηηο αιηεπηηθέο ΟΣΓ
(MRDF 2010, 2013).
Όζνλ αθνξά ζηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο, απνηππψλνληαη ραξαθηεξηζηηθά δχν
αληίζεηεο εηθφλεο. ηε κία εηθφλα παξαηεξείηαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ
πινπνίεζεο, αλακθηζβήηεηα πςειφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηδησηηθέο
επελδχζεηο ζην πιαίζην ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ, ελψ ζηελ άιιε,
παξνπζηάδεηαη πνιχ κεγάιε επηθπιαθηηθφηεηα γηα ην εάλ ζα πινπνηεζεί ην
ζχλνιν ησλ εληαρζέλησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο.
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Πίλαθαο 4: Δθηίκεζε ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα απξόζθνπηεο πινπνίεζεο ησλ
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ επελδύζεσλ ζην πιαίζην ησλ ηνπηθώλ πξνγξακκάησλ
Δξψηεζε

Απαληήζεηο (%)

Δθηηκάηε φηη ηα εληαγκέλα δεκφζηα έξγα
ζην
πιαίζην
ηνπ
ηνπηθνχ
ζαο
πξνγξάκκαηνο (ΟΠΑΑΥ, LEADER, Αιηεπηηθφ
LDR), ζα πινπνηεζνχλ απξφζθνπηα ζην
ζχλνιφ ηνπο;
Δθηηκάηε φηη ηα εληαγκέλα ηδησηηθά
έξγα ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ ζαο
πξνγξάκκαηνο (ΟΠΑΑΥ, LEADER, Αιηεπηηθφ
LDR), ζα πινπνηεζνχλ απξφζθνπηα ζην
ζχλνιφ ηνπο;

ίγνπξα

Μάιινλ
Ναη

Γελ κπνξψ
αθφκα λα
εθηηκήζσ

Μάιινλ
Όρη

Όρη

87,5

12,5

0,0

0,0

0,0

0,0

20,8

8,4

45,8

25,0

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4 θαη ζην εξψηεκα πνπ εηέζεη ζρεηηθά κε ηελ
εθηίκεζε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
εληαγκέλσλ ηδησηηθψλ έξγσλ ζην πιαίζην ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ, πνζνζηφ
70,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ, απάληεζε αξλεηηθά. Μφιηο δε, ην 20,8%
ησλ εξσηεζέλησλ εθηηκά φηη πηζαλψο (κάιινλ λαη) ζα θαηαθέξνπλ λα
πινπνηεζνχλ απξφζθνπηα νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα,
ελψ θαλέλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ εθθξάδεη ζηγνπξηά γηα ηελ απξφζθνπηε
πινπνίεζή ηνπο.

8.30%
ε αλεξγία

12.50%

25.00%
ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο
νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο
θαη πφξνη ηεο πεξηνρήο

20.80%
33.40%

ε δηαζθάιηζε θεθαιαίσλ
άιιν

Γηάγξακκα 1: Αηηίεο πνπ σζνύλ πξνο εθδήισζε επελδπηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζην
πιαίζην ησλ ηνπηθώλ πξνγξακκάησλ
Παξά ηελ ακθηβνιία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εληαγκέλσλ ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ, ππήξμε έληνλν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξχμεσλ ησλ ηνπηθψλ
πξνγξακκάησλ. χκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο νη αηηίεο πνπ σζνχλ ηνπο
θαηνίθνπο ζε επέλδπζε, εηδηθφηεξα ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
εθηηκνχλ φηη είλαη: ζε πνζνζηφ 33,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ, ε
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο φπνπ εθαξκφδεηαη ην ηνπηθφ πξφγξακκα, ζε
πνζνζηφ 25% ε αλεξγία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αλάγθε
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εμαζθάιηζεο απαζρφιεζεο, ελψ ζε πνζνζηφ 20,8% νη παξαγσγηθνί πφξνη θαη νη
δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Σέινο, ζε πνζνζηφ 12,5% ε δηαζθάιηζε
θεθαιαίσλ θαη άιινη ιφγνη ζε πνζνζηφ 8,3%.
Μεηαμχ ησλ πεξηνρψλ παξέκβαζεο ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ππάξρνπλ πεξηνρέο
θπξίσο λεζησηηθέο ή πφινη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο
πιήηηνληαη ιηγφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, απφ άιιεο αγξνηηθέο
πεξηνρέο. ηηο πεξηνρέο απηέο παξακέλεη ν ηνπξηζκφο ε θπξίαξρε
δξαζηεξηφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα, είλαη εχινγν λα ζπλερίδεηαη ην
ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. ηελ Διιάδα ε
αλεξγία θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαηέγξαςε ζεκαληηθή αχμεζε. Σν
πνζνζηφ αλεξγίαο ην 2013 αλήιζε ζην 26,9% θαη ζην 58,7% ζηελ αλεξγία ησλ
λέσλ (Eurostat 2013). Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο ελδερνκέλσο εμαηηίαο ηεο
θαηάζηαζεο απηήο, αληηκεησπίδνληαη θαη σο ―επθαηξίεο απηναπαζρφιεζεο‖ ζε
επίπεδν ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Σα ηνπηθά πξνγξάκκαηα ζηελ εηθνζαεηία πνπ
πξνεγήζεθε, άιιαμαλ ηελ εηθφλα ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ ζηηο νξεηλέο θαη
κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, φπνπ πινπνηήζεθαλ. Σν γεγνλφο απηφ, ελδερνκέλσο
νδήγεζε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα εθθξάζεη ν
ηνπηθφο πιεζπζκφο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηνπο ηνπηθνχο πφξνπο, ζηηο θπζηθέο
θαη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ, κέζσ ηεο ππνβνιήο
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.
Ρεςζηόηηηα και επενδύζειρ
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ε
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 4εο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Ζ έιιεηςε
ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, απεηιεί ηφζν ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, φζν
θαη ηηο επελδχζεηο. Παξάιιεια, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο απεηιεί θαη
εκπνδίδεη ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ ήδε εληαγκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
θαη έξγσλ ζην πιαίζην ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ.

4.20%

4.20%

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο
γξαθεηνθξαηία/θαζπζηεξήζεηο

91.60%

αβέβαην πεξηβάιινλ

Γηάγξακκα 2: εκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ηδησηηθώλ
επελδύζεσλ ζην πιαίζην ησλ ηνπηθώλ πξνγξακκάησλ
χκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο, ην 91,6% ηνπ ζπλφινπ, εληνπίδεη σο
ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζην
πιαίζην ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. Πνζνζηφ 4,2%
ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ εθηηκά σο ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηελ
γξαθεηνθξαηία θαη ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε πνπ απηή ζπλεπάγεηαη θαη ην
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ππφινηπν 4,2%, ηελ αβεβαηφηεηα πνπ δεκηνπξγεί ε νηθνλνκηθή θξίζε ζην
πνιηηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη.
Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ πιεξνθνξεηψλ φπσο θαίλνληαη ζηνλ
Πίλαθα 4, δηαπηζηψλεηαη ε επηθπιαθηηθφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία
πινπνίεζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, κεηά ηελ έληαμή ηνπο ζην πιαίζην ησλ
ηνπηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ. Ζ εθηηκήζεηο απηέο ζέηνπλ ελ
ακθηβφισ ηελ νινθιήξσζε κέξνπο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ
απψιεηα πφξσλ, ηε κείσζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επελδχζσλ, αιιά θαη ηελ
αλαπηπμηαθή δπλακηθή ησλ αγξνηηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ. Παξάιιεια,
δηαπηζηψλεηαη κείσζε ηεο εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ
ηνπξηζκνχ (IOBE-SETE 2012, MRDF 2013), εμαηηίαο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ
εηζνδήκαηνο ησλ Διιήλσλ, γεγνλφο πνπ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε θαη ηε
βησζηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα πινπνηεζνχλ.
Ζ αδπλακία ηνπνζέηεζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ ή
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, είλαη δεδνκέλε. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα,
αθνινπζεί
κία
απζηεξά
ζπληεξεηηθή
ζηξαηεγηθή
πνπ
πεξηιακβάλεη
ειαρηζηνπνίεζε ή θαη κεδεληζκφ ζηηο ρνξεγήζεηο δαλείσλ νπνηαζδήπνηε
κνξθήο θαη παξάιιεια, επαλάθηεζε θεθαιαίσλ κέζσ ηεο κέρξη ζήκεξα
επηηπρνχο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζήο ηνπ. Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ
(100%) ζπκθσλεί φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εληαγκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, είλαη ζπλήζσο κία δηαδηθαζία ρσξίο
απνηέιεζκα.

12.50%
12.50%

29.20%

45.80%

απνθπγή θαηαβνιήο ηδίαο
ζπκκεηνρήο
αλαδήηεζε δαλεηζκνχ εθηφο
ηξαπεδψλ
αλαδήηεζε δαλεηζκνχ κέζσ
ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ
εμάληιεζε ρξφλνπ θαη κε
πινπνίεζε

Γηάγξακκα 3: Δθηηκήζεηο ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηεο έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο από
ηνπο εληαγκέλνπο επελδπηέο ζην πιαίζην ησλ ηνπηθώλ πξνγξακκάησλ
ην εξψηεκα πνπ εηέζεη ζηα ζηειέρε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ησλ
ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηκεησπίζνπλ
νη επελδπηέο πνπ εληάρζεθαλ ζηνπο ζρεηηθνχο άμνλεο, ηελ έιιεηςε
ξεπζηφηεηαο
–εθφζνλ
δελ
δηαζέηνπλ
ην
ζχλνιν
ησλ
θεθαιαίσλ
πνπ
απαηηνχληαη-, απηνί εθηηκνχλ ζε πνζνζηφ 29,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ
φηη νη επελδπηέο ζα αλαδεηήζνπλ
δαλεηζκφ εθηφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο (ζπγγελείο, θίινπο), 45,8% φηη ζα πξνζπαζήζνπλ λα πινπνηήζνπλ
ηελ επέλδπζε ρσξίο λα θαηαβάινπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο.
Σέινο, πνζνζηφ 12,5% ησλ εξσηεζέλησλ, εθηηκά φηη νη επελδπηέο ζα
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θαηαθχγνπλ γηα εμεχξεζε δαλεηζκνχ ζε θάπνην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν (ηακείν
αγξνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο), ελψ 12,5% εθηηκά, φηη αθνχ εμαληιήζνπλ
νξηζκέλνη επελδπηέο ην ρξφλν γηα ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο, δελ ζα βξνπλ
ηα αλαγθαία θεθάιαηα θαη εγθαηαιείςνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο.
Ζ ελδερφκελε ―απνθπγή‖ θαηαβνιήο ηδίαο ζπκκεηνρήο ζηελ πινπνίεζε ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζην παξειζφλ,
γηα λα δηαζθαιηζηεί ε θαηαβνιή ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ζηα επελδπηηθά
ζρέδηα, απφ ηνπο επελδπηέο, απηφ δελ θαηέζηεη απφιπηα δπλαηφ. Οη
επελδπηέο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, θαηαθέξλνπλ παξάλνκα, είηε λα κελ
θαηαβάινπλ ηελ ηδία ζπκκεηνρή, είηε λα ηελ ειαρηζηνπνηνχλ, φπνπ απηφ
είλαη δπλαηφ. Σν γεγνλφο απηφ, επηβεβαηψλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη απφ
ηελ εκπεηξία πνιιψλ εξσηεζέλησλ. Οη θαθέο απηέο πξαθηηθέο, ελδερνκέλσο
νδεγνχλ ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο ζηελ εθδήισζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο
ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ έληαμή ηνπο, ζηε ζθέςε φηη
ζα θαηαθέξνπλ ζην ηέινο λα πινπνηήζνπλ ηελ επέλδπζε κε κεησκέλε δηθή ηνπο
ζπκκεηνρή ή θαη κφλν κε ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο. Δπίζεο, είλαη γλσζηφ ζηνπο
επελδπηέο, φηη απφ ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη
κέρξη ηελ έληαμή ηνπο, ζπλήζσο κεζνιαβεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ρξφλνο. Σν
γεγνλφο απηφ, ελδερνκέλσο δίλεη ηε ρξνληθή δπλαηφηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο
επελδπηέο λα επαλεμεηάζνπλ ην εάλ ηειηθά ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα
επελδπηηθά ζρέδηα πνπ θαηέζεζαλ ή φρη.
Ζ δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, δεκηνχξγεζε ηελ
ειπίδα φηη ζα βειηησζεί ε ξεπζηφηεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο λέεο
επελδχζεηο (Bank of Greece 2012, HBA 2013). Σν ίδην ζπλέβεη θαη κε ην
ελδερφκελν
ιεηηνπξγίαο
θαη
κεγαιχηεξεο
αμηνπνίεζεο
νξηζκέλσλ
ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ ηηο εληαγκέλεο
επελδχζεηο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. Όκσο, ηα εξγαιεία πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ σο ρξεκαηνδνηηθά κέζα, αμηνπνηψληαο θνηλνηηθνχο πφξνπο θαη
κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ δαλείσλ, ησλ ΜΜΔ θαη ησλ εληαγκέλσλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, αληηκεησπίδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο
(ΖΒΑ 2013, TFG 2014). Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ ΔΠΑΛ 20072013, δεκηνπξγήζεθε ην Σακείν ραξηνθπιαθίνπ ―ΔΝΑΛΗΟ‖ εληφο ηνπ Δζληθνχ
Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαηά ην 2010, γηα λα
ρξεκαηνδνηήζεη επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα εληαρζνχλ ζε κέηξα ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα έξγα ησλ ―Αιηεπηηθψλ LEADER‖ ηνπ Άμνλα 4. Σν
ζπγθεθξηκέλν ηακείν, ελψ δελ ιεηηνχξγεζε, αληίζεηα δέζκεπζε νηθνλνκηθνχο
θνηλνηηθνχο πφξνπο πνπ παξνπζηάζηεθαλ σο απνξξνθήζεηο θαηά ην 2011. Γηα
ηελ πεξίπησζε ζηήξημεο ησλ επελδχζεσλ ηνπ ΠΑΑ 2007-2013, κεηά απφ
εμαγγειίεο ηξηψλ εηψλ, ιεηηνχξγεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ην ―Σακείν
Αγξνηηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο‖. Σν Σακείν έρεη σο ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε
δαλείσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

πκπεξάζκαηα
Ζ βαζηά δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ε ζπλερηδφκελε πνιπεηήο χθεζε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νδεγνχλ ζε έλα αλαπηπμηαθφ θαχιν θχθιν, ζηε δίλε
ηνπ νπνίνπ θαη νη ζεκαληηθνί νηθνλνκηθνί πφξνη ηεο Δ.Δ., κέλνπλ κεξηθψο
αλαμηνπνίεηνη.
Απφ ηνπο πφξνπο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013, ζηελ Διιάδα
εθαξκφδνληαη ηνπηθά θαη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
αλάπηπμε θπξίσο νξεηλψλ, κεηνλεθηηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ. Σα
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πξνγξάκκαηα απηά είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δνκεκέλα, πξψηηζηα γηα ηελ
ελίζρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη δεπηεξεπφλησο ζηε κεηαπνίεζε θαη
ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο. Απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ κέρξη
ζήκεξα πνξεία πινπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ,
δηαπηζηψλεηαη ν ζρεδφλ θπξίαξρνο ξφινο ησλ κέηξσλ πνπ εληζρχνπλ, άκεζα ή
έκκεζα, επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ, ε ζρεηηθά ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζε
φια ηα ζηάδηα πινπνίεζήο ηνπο θαη ε ρακειή απνξξφθεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
Σα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ζε
ρξεκαηνδνηηθή βαξχηεηα μεπεξλνχλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ
αμφλσλ.
Ο κειινληηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ηνπηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ, ζα
πξέπεη λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε θαηλνηφκεο, ζχγρξνλεο θαη εμσζηξεθείο
παξαγσγηθέο επελδχζεηο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, αλαγθαία
θξίλεηαη ε κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο (ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ΟΣΓ),
θαζψο ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο μεπεξλνχζε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο
ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ. Σα ηνπηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα
εμειηρζνχλ απφ ―πξνγξάκκαηα αγξνηνπξηζκνχ‖ ζε πξνγξάκκαηα θαηλνηνκίαο,
πνηνηηθήο ηνπηθήο παξαγσγήο θαη πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο.
Οη
ηνπηθνί
πιεζπζκνί
επηζπκνχλ
λα
επελδχζνπλ
κέζσ
ησλ
ηνπηθψλ
πξνγξακκάησλ, γηα λα απηναπαζρνιεζνχλ θαη λα απμήζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο.
Σν επελδπηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ γηα λα γίλεη πξάμε απαηηεί ξεπζηφηεηα, πνπ
φκσο δελ πξνβιέπεηαη λα απμεζεί βξαρππξφζεζκα. Δπίζεο, παξά ηηο
πξνζπάζεηεο δελ είλαη αθφκα ιεηηνπξγηθά, ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα γηα ηελ
θεθαιαηαθή ππνζηήξημε ησλ ΜΜΔ θαη ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. Σα ελδερφκελα
απηά, βεβαηψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη νη επελδχζεηο ζηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα
δελ ζα νινθιεξσζνχλ απξφζθνπηα.
Σν πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ηφζν
ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, φζν θαη ζην πιαίζην ηνπ
Κνηλνχ ηξαηεγηθνχ
Πιαηζίνπ 2014-2020. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ζα πξέπεη λα
βαζηζηεί
ζηελ
ιεηηνπξγηθή
ελδπλάκσζε
θαη
επειημία,
θπξίσο
ησλ
ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ. Γηα λα γίλεη απηφ, ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα ζα πξέπεη
λα εληζρπζνχλ επηπιένλ νηθνλνκηθά, λα απινπνηεζνχλ ιεηηνπξγηθά (απιέο,
άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο), λα θαηαλεκεζνχλ γεσγξαθηθά π.ρ.
πεξηθεξεηαθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη ελδερνκέλσο λα είλαη αλαγθαία ε
εκπινθή ζηε ιεηηνπξγία ηνπο δηαθφξσλ θνξέσλ πνπ είλαη πην θνληά ζηηο ΜΜΔ
θαη ζηηο
εληαγκέλεο ζε πξνγξάκκαηα επελδχζεηο, φπσο είλαη νη ΟΣΓ ή ηα
επηκειεηήξηα. Δπίζεο, ν κεγάινο αξηζκφο πιένλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ
επηβάιιεη ηελ χπαξμε ζρεδίνπ πνιπεπίπεδνπ ζπληνληζκνχ ηνπο, γηα λα ηα
θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά.
Σα ηνπηθά πξνγξάκκαηα κεηά απφ 20 θαη πιένλ έηε ζπκβνιήο ηνπο ζηελ
αλάπηπμε ηνπ επξσπαηθνχ θαη ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ, έρνπλ εδξαησζεί σο
νινθιεξσκέλε ρσξηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο (European Communities 2006). Ζ
ζχληκεζε LEADER, μεθίλεζε σο πξσηνβνπιία, γηα λα εμειηρζεί ζε πξνζέγγηζε,
κέζνδν θαη εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηεο Δ.Δ. Ζ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2014-2020 δηεπξίλεη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε κε
πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (Community-Led Local Development-CLLD)
θαη πξνσζεί ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε (Dumitru 2012, European
Commission 2012 θαη 2013). ην πιαίζην ηεο CLLD πξνηείλεηαη εθηφο ησλ
άιισλ λα εμεηαζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ γηα ηελ
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εμαζθάιηζε
ηεο
ζηξαηεγηθψλ.

πινπνίεζεο

ησλ

κειινληηθψλ

ηνπηθψλ

αλαπηπμηαθψλ
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