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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
(ΕΣΟΑΒ) 2002-2011
Το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων-ΕΣΟΑΒ (Hellenic Plan
for the Economic Reconstruction of the Balkans-HiPERB) αποτελεί προσπάθεια της
Ελλάδος, ως δότριας χώρας, να ενσωματώσει μεμονωμένες πρωτοβουλίες αναπτυξιακής
βοήθειας σε ένα ενιαίο σχέδιο και να προωθήσει, κατά τον τρόπο αυτό, μια
ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πολιτική στα Βαλκάνια. Έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό
των υποδομών, την προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων, τη στήριξη των
δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,
καθώς και την κατάρτιση του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού των
επωφελούμενων χωρών. Σημαντική, επίσης, επιδίωξή του αποτελεί και η υποστήριξη
του ευρωπαϊκού προσανατολισμού των ληπτριών χωρών, με απώτερο στόχο την
πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα της περιοχής της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίστηκε το ΕΣΟΑΒ ως ένα πενταετές πρόγραμμα ελληνικής
αναπτυξιακής βοήθειας για την περίοδο 2002-2006 (Νόμος 2996/28.3.2002, ΦΕΚ Α, τ.
62). Το ΕΣΟΑΒ είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 550 εκατ. €, οι πόροι του
οποίου προέρχονται από τον ελληνικό προϋπολογισμό και μέσω του οποίου
χρηματοδοτούνται έργα, επενδύσεις, δράσεις, μελέτες και δραστηριότητες σε επτά
βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Π.Γ.Δ.Μ,
Ρουμανία και Σερβία). Κρίθηκε, όμως, απαραίτητη η παράταση του προγράμματος κατά
μία πενταετία, δηλαδή για την περίοδο 2007–2011, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα
στις επτά λήπτριες χώρες να αξιοποιήσουν, περαιτέρω, τους πόρους του Σχεδίου που
τους αναλογούν. Συγκεκριμένα, ψηφίσθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων
ο
Ν.3530/2007, ο οποίος τροποποιεί τη χρονική διάρκεια του ΕΣΟΑΒ (Ν 3530/23.2.2007,
ΦΕΚ Α, τ.36) και ο Ν.3608/2007 για την ενιαία κύρωση των διμερών συμφωνιών
παράτασης των πενταετών προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας με τις
ωφελούμενες χώρες (Ν. 3608/07.11.2007, ΦΕΚ Α, τ.249). Όσον αφορά στην ΠΓΔΜ, με
το Ν.3530/2007, η ισχύς του ΕΣΟΑΒ επανακαθορίσθηκε για το διάστημα 2002-2011,
αντί του προηγουμένου 2002-2006.
Ειδικότερα, το διαθέσιμο ποσό κατανέμεται ως εξής:
Αλβανία
49.890.000,00
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
19.530.000,00
Βουλγαρία
54.290.000,00
Μαυροβούνιο
17.500.000,00
Π.Γ.Δ.Μ
74.840.000,00
Ρουμανία
70.430.000,00
Σερβία
232.500.000,00
Κοσσυφοπέδιο
15.000.000,00
Σύνολο
533.980.000,001
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Μέχρι σήμερα, οι επτά λήπτριες χώρες έχουν υποβάλει ικανό αριθμό αιτημάτων, κυρίως,
όσον
αφορά
μεγάλα
έργα/δημόσιες
επενδύσεις
(υποδομές
κ.ά.).
Πραγματοποιούνται τακτικές διμερείς συναντήσεις (σε πολιτικό και σε τεχνοκρατικό
επίπεδο), προκειμένου να συμφωνηθούν οι ανά χώρα προτεραιότητες, καθώς και οι όροι
και προϋποθέσεις ένταξης, χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων.
Το συνολικό ποσό των εγκρίσεων/δεσμεύσεων του ΕΣΟΑΒ ανέρχεται, σήμερα, σε
281.821.535,13 € (52,8% του συνολικού προϋπολογισμού). Τα ποσά αυτά
διατίθενται σταδιακά, ακολουθώντας την εξέλιξη και τη φυσική πρόοδο των έργων. Το
υπόλοιπο αδιάθετο ποσό ανέρχεται, σήμερα, σε 252.158.464,87 € (47,2% του
συνολικού προϋπολογισμού). Από το συνολικό προϋπολογισμό για κάθε χώρα (όπως
αυτός καθορίζεται στις επί μέρους διμερείς συμφωνίες), ποσοστό 79% αφορά σε μεγάλα
έργα/δημόσιες επενδύσεις, 20% σε επιχορήγηση ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων
και 1% στη χρηματοδότηση μικρών έργων.
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