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Η έκθεση αυτή πραγµατεύεται µερικά από τα µεγάλα και δισεπίλυτα προβλήµατα 

που τα µέλη  προσπάθησαν από κοινού να αντιµετωπίσουν κατά το 2005. Θα µπορέσουν 
οι δωρήτριες χώρες να επιτύχουν τον ετήσιο στόχο των 130 δισεκατοµµυρίων δολαρίων 
ΗΠΑ έως το 2010; Πού πηγαίνει η βοήθεια και πώς θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί πιο 
αποτελεσµατικά; Έχει νόηµα η τεχνική συνεργασία, δηλαδή να πληρώνονται ειδικοί από 
αναπτυγµένες χώρες για να εργάζονται σε αναπτυσσόµενες; Επαρκούν οι υφιστάµενες 
προσπάθειες για την προώθηση της ανάπτυξης προς όφελος των φτωχών ανθρώπων; 
Ποια συµπεράσµατα µπορούµε να συνάγουµε από τη συλλογική µας αποτυχία στην 
επίτευξη του στόχου για την ισότητα των φύλων στα σχολεία το 2005;  

Για να υλοποιηθεί ο συµφωνηµένος στόχος του 2010, τα επίπεδα της βοήθειας θα 
πρέπει να αυξηθούν τάχιστα κατά 60% µεταξύ του 2004 και του 2010. Τούτο 
συνεπάγεται µέση ετήσια αύξηση µεγαλύτερη του 8% σε µια περίοδο όπου οι 
προϋπολογισµοί των χωρών του ΟΟΣΑ αντιµετωπίζουν σοβαρότατες πιέσεις. 
Βραχυπρόθεσµα προβλέπεται ραγδαία αύξηση της Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(ΕΑΒ), που όµως µεγάλο µέρος της είναι η παραγραφή του µη εξυπηρετούµενου χρέους 
ενός µικρού αριθµού χωρών και δεν συνεπάγεται αύξηση των πόρων που κατευθύνονται 
στη µεγάλη πλειονότητα των αναπτυσσόµενων χωρών. 

Αναµφίβολα η εικόνα που παρουσίασαν τα αναπτυξιακά ζητήµατα κατά το 2005 
ήταν ασυνήθιστη. Η αρχή του έτους σηµαδεύτηκε από την τροµερή καταστροφή που 
προκάλεσε το τσουνάµι του Ινδικού Ωκεανού στις 26 ∆εκεµβρίου 2004 και την άνευ 
προηγουµένου ροή συνεισφορών όχι µόνο από τις κυβερνήσεις, αλλά και από τους 
απλούς ανθρώπους από όλη την υδρόγειο. Τον Ιούλιο η επισιτιστική κρίση στο Νίγηρα 
έδειξε την αδυναµία του διεθνούς συστήµατος να αντιµετωπίσει πολύ πιο προβλέψιµες 
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καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ανθρωπιστικής φύσης. Η εξαιρετικά σφοδρή εποχή των 
τυφώνων στην Καραϊβική και τον Κόλπο του Μεξικού και ο καταστροφικός σεισµός 
στην περιοχή του Κασµίρ τον Οκτώβριο, µαζί µε τα αυξανόµενα επισιτιστικά 
προβλήµατα στη νότια Αφρική, κατέδειξαν ότι η ζήτηση για ανθρωπιστική αρωγή δεν 
µειώθηκε.  

Σε πολιτικό επίπεδο, το Υπουργικό Συµβούλιο του ΟΟΣΑ στη συνάντησή του το 
Μάιο επικρότησε τη δήλωση του ΟΟΣΑ για τη συνέχιση της ∆ιακήρυξης της Χιλιετίας 
και της Συναίνεσης του Μοντερέι δεσµεύοντας τις χώρες του ΟΟΣΑ να ενισχύσουν τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων για τη Χιλιετία (ΑΣΧ). Η 
σύνοδος κορυφής της Οµάδας των 8 στο Gleneagles τον Ιούλιο και η σύνοδος κορυφής 
της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ το Σεπτέµβριο έφεραν τα αναπτυξιακά ζητήµατα στην 
κορυφή της ηµερήσιας διάταξης της διεθνούς κοινότητας µαζί µε τα συνυφασµένα 
ζητήµατα της κλιµατικής αλλαγής, της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η 
χρονιά τελείωσε µε τη σύνοδο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) στο Χονγκ 
Κονγκ, που επικεντρώθηκε στους τρόπους εκπλήρωσης της υπόσχεσης της Ντόχα για 
έναν «αναπτυξιακό γύρο». 

Η εικόνα αυτή συνταιριάστηκε µε τη διαδικασία της ανάλυσης. Τον Ιανουάριο το 
Σχέδιο των ΗΕ για τη Χιλιετία εξέδωσε µία έκθεση για τους τρόπους µε τους οποίους οι 
Αναπτυξιακοί Στόχοι για τη Χιλιετία θα µπορούσαν από παγκόσµια φιλοδοξία να γίνουν 
πραγµατικότητα για κάθε αναπτυσσόµενη χώρα. Η έκθεση υπογράµµισε ότι, δεδοµένων 
των υφιστάµενων τάσεων, η πλειονότητα των στόχων αυτών δεν θα επιτευχθεί σε πολλές 
αναπτυσσόµενες και υπό µετάβαση χώρες, και επιχειρηµατολόγησε υπέρ της χρήσης των 
υφιστάµενων µέσων, όπως οι Στρατηγικές για τη µείωση της φτώχιας, µε πιο φιλόδοξο 
και πλήρη τρόπο και σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα όπως «µέτρα ταχέος αποτελέσµατος» 
υπό τη µορφή επεµβάσεων που θα αυξηθούν κλιµακωτά κατά τα δοκιµασµένα πρότυπα. 
Η συµφωνία που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο Κορυφής για τη Χιλιετία το Σεπτέµβριο 
σχετικά µε τη συγκρότηση Επιτροπής για την εδραίωση της ειρήνης ενίσχυσε τη 
δέσµευση της διεθνούς κοινότητας για την αποτροπή των βίαιων συγκρούσεων και τη 
στήριξη των κρατών κατά τη διαδικασία µετάβασή τους από τον πόλεµο στην ειρήνη. 
Επίσης το Μάρτιο η χρηµατοδοτούµενη από το ΗΒ Επιτροπή για την Αφρική εξέδωσε 
την έκθεσή της η οποία περιείχε µια ευρεία δέσµη προτάσεων, που απευθύνονταν στις 
αφρικανικές χώρες και στους αναπτυξιακούς τους εταίρους και αφορούσαν τους τρόπους 
ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ήπειρος. Ο ΟΟΣΑ και η Οικονοµική 
Επιτροπή για την Αφρική συµπλήρωσαν τις εργασίες αυτές µε την πρώτη αµοιβαία 
εξέταση µεταξύ της Αφρικής και του ΟΟΣΑ. Η Έκθεση για την παγκόσµια ανάπτυξη της 
Παγκόσµιας Τράπεζας περιείχε µια νέα ανάλυση της σηµασίας της ισότητας στην 
αναπτυξιακή διαδικασία. 

Κατά τη χρονιά αυτή δροµολογήθηκαν επίσης µερικές πραγµατικές δράσεις. Η λήξη 
της Συµφωνίας Πολυϊνών – η τελευταία πράξη του Κύκλου της Ουρουγουάης- 
εξαπέλυσε ένα κύµα σηµαντικών αλλαγών στα πρότυπα του εµπορίου 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αν και επώδυνες για πολλούς προµηθευτές των 
αναπτυσσόµενων χωρών και προσωρινά περιορισµένες από την επανεπιβολή ελέγχων σε 
ορισµένες βασικές αγορές. Επιτεύχθηκε συµφωνία για τη διαγραφή του πολυµερούς 
χρέους προς το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), τo ∆ιεθνή Οργανισµό Ανάπτυξης 
και το Αφρικανικό Ταµείο Ανάπτυξης εκείνων των χωρών που καταγράφουν καλές 
επιδόσεις σύµφωνα µε την Πρωτοβουλία για τις υπερχρεωµένες φτωχές χώρες. 
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Συµφωνήθηκε επίσης σηµαντική µείωση του χρέους της Νιγηρίας, της πιο 
πολυάνθρωπης χώρας της Αφρικής. Επιπλέον, λήφθηκαν σπουδαίες αποφάσεις όσον 
αφορά τον όγκο και την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, όπως αναφέρεται µε 
περισσότερες λεπτοµέρειες παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό. 

Ακόµη µεγαλύτερη σηµασία παρουσιάζει το γεγονός ότι, µετά την εντυπωσιακή 
µεγέθυνση κατά το 2004, οι αναπτυσσόµενες χώρες φαίνεται ότι συνέχισαν να 
µεγεθύνονται µε ρυθµό αύξησης του κατά κεφαλή εισοδήµατος που υπερέβαινε 
σηµαντικά αυτόν των χωρών του ΟΟΣΑ, και την Αφρική να επιτυγχάνει επιτέλους 
σηµαντικές (αν κι ακόµα πολύ µικρές) αυξήσεις του κατά κεφαλή εισοδήµατος. Σε 
ορισµένες χώρες οι δείκτες διακυβέρνησης συνέχισαν τη θετική τους αύξηση. Η αιφνίδια 
ανατίµηση του πετρελαίου επέφερε απρόσµενα κέρδη στους πετρελαιοπαραγωγούς και 
εµπόδισε την ανάπτυξη άλλων, αλλά ο αρνητικός αντίκτυπος στις αναπτυσσόµενες χώρες 
ως σύνολο φαίνεται, τουλάχιστον κατά τη στιγµή της σύνταξης, ότι ήταν λιγότερο 
σφοδρός από τον αναµενόµενο. 

Εν ολίγοις, το 2005 µας υπενθύµισε ότι απαιτούνται σηµαντικές αλλαγές, εάν 
θέλουµε να βελτιωθεί η κατάσταση των φτωχών του κόσµου µε το ρυθµό που 
υπαινίσσονται οι ΑΣΧ. Όµως η χρονιά αυτή συνέβαλε επίσης στη δηµιουργία µιας όλο 
και περισσότερο χρήσιµης κοινής επιχείρησης µε στόχο την επιτάχυνση της προόδου 
προς την αντιµετώπιση των ανεπίτρεπτων πλέον επιπέδων στέρησης και ανισότητας.  

Η Γραµµατεία της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ υπολογίζει 
ότι οι συνολικές καθαρές εκταµιεύσεις ΕΑΒ των µελών της DAC θα αυξηθούν από 79,5 
δισεκ. δολάρια ΗΠΑ το 2004 σε 128,1 δισεκ. το 2010 (σε σταθερές τιµές δολαρίου ΗΠΑ 
του 2004), που µεταφράζεται σε αύξηση σχεδόν 50 δισεκ. Τούτο ενδεχοµένως να 
αποτελεί τη µεγαλύτερη µέχρι σήµερα αύξηση της ΕΑΒ, όπως µετριέται από τη DAC, 
από το 1960 που συγκροτήθηκε η Επιτροπή. Εντούτοις, παρά τις ενθαρρυντικές 
ενδείξεις, είναι ακόµα αβέβαιο αν θα χορηγηθούν τα επίπεδα βοήθειας που υποσχέθηκαν 
οι χώρες στο Μοντερέι για το 2006, και παρά τη βραχυπρόθεσµη ραγδαία αύξηση της 
ΕΑΒ, οι δωρήτριες χώρες θα πρέπει να αυξήσουν απότοµα άλλες µορφές βοήθειας, για 
να µπορέσουν να πλησιάσουν τα επίπεδα που έχουν τεθεί για το 2010.  

∆εδοµένης της αύξησης των προϋπολογισµών για την ανθρωπιστική βοήθεια, θα 
µπορέσει η βοήθεια να χορηγηθεί πιο αποτελεσµατικά; Εάν η ανάπτυξη 
µετασχηµατίζεται πράγµατι σε µια πιο συντονισµένη κοινή επιχείρηση, τα 
κληρονοµηµένα πρότυπα χορήγησης της βοήθειας θα πρέπει να αλλάξουν ακόµα 
περισσότερο, αν και τα τελευταία χρόνια ένας αριθµός πρωτοβουλιών έχει αναµορφώσει 
τους τρόπους σχεδίασης και χορήγησης της βοήθειας από τους δωρητές. Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό ότι η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ συγχρηµατοδότησε το 
Φόρουµ Υψηλού Επιπέδου που πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι το Μάρτιο του 2005 και η 
∆ιακήρυξη που συµφωνήθηκε υπέδειξε το άνευ προηγουµένου επίπεδο συναίνεσης και 
την ακλόνητη πρόθεση µεταρρύθµισης της βοήθειας για την αποτελεσµατικότερη 
καταπολέµηση της παγκόσµιας φτώχιας. Τα αποτελέσµατα θα πρέπει να δώσουν ισχυρή 
ώθηση στις τοπικές προσπάθειες για την αλλαγή των προτύπων συµπεριφοράς µεταξύ 
των δωρητών και µεταξύ των δωρητών και των δικαιούχων, προάγοντας τη βιώσιµη 
ανάπτυξη.  

Η οικοδόµηση ικανοτήτων είναι ο κεντρικός και ο πιο δύσκολος στόχος της 
αναπτυξιακής διαδικασίας. Είτε µιλάµε για ένα «ικανό κράτος» και την ικανότητα των 
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δηµόσιων οργανισµών να παράσχουν υπηρεσίες ή να δηµιουργήσουν ένα 
αποτελεσµατικό περιβάλλον για την ανάπτυξη είτε µιλάµε για την ικανότητα του 
ιδιωτικού τοµέα, της κοινωνίας των πολιτών ή των ατόµων, η ουσιαστική ανάπτυξη των 
ικανοτήτων είναι το κλειδί για τη βιώσιµη πρόοδο. Τα αποτελέσµατα σπανίως 
προκύπτουν γρήγορα. Η τεχνική συνεργασία και η ανάπτυξη των ικανοτήτων δεν είναι 
διόλου συνώνυµα. Πρέπει, όµως να εξετάσουµε κατά πόσο τα προγράµµατα τεχνικής 
συνεργασίας µπορούν να σκιαγραφήσουν το έργο της DAC, του Προγράµµατος των ΗΕ 
για την Ανάπτυξη (UNDP) και άλλων οργανισµών όσον αφορά την οικοδόµηση 
ικανοτήτων, και επίσης πώς θα µπορούσαν να διαµορφωθούν τα προγράµµατα 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ούτως ώστε να στηρίξουν τους τοπικούς οργανισµούς 
που βοηθούν στην οικοδόµηση ικανοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις οι προσπάθειες 
επικεντρώθηκαν στην αναβάθµιση των ικανοτήτων των ατόµων χωρίς να δώσουν την 
απαραίτητη προσοχή στη βελτίωση των επιδόσεων των οργανισµών όπου αυτά 
εργάζονται, πόσο µάλλον του ευρύτερου θεσµικού πλαισίου στο οποίο υφίστανται οι 
ίδιοι οι οργανισµοί. Τούτο µπορεί να απογοητεύσει τους καταρτιζόµενους και άρα να 
εκµηδενίσει τον αντίκτυπο στους οργανισµούς. Απαιτείται ενδεχοµένως µια πιο 
στρατηγική και µακροπρόθεσµη µέθοδος αναβάθµισης των βασικών οργανισµών στην 
οποία θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν τα προγράµµατα βελτίωσης των ικανοτήτων των 
ατόµων. 

Τα διδάγµατα που αποκοµίσθηκαν σχετικά µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
επισηµαίνουν την έλλειψη µιας επίµονης και υποµονετικής µεθόδου, όπου οι 
βραχυπρόθεσµοι στόχοι των σχεδίων των δωρητών θα αντικαταστήσουν τις 
µακροπρόθεσµες αυξητικές αλλαγές. Η δεκαετής κλιµακωτή αύξηση της βοήθειας 
παρέχει την ευκαιρία να τεθούν πιο ρεαλιστικά χρονοδιαγράµµατα για την προσπάθεια 
ανάπτυξης των ικανοτήτων, υποστηριζόµενα από πιο προβλέψιµες ροές βοήθειας. Η 
κλιµακωτή αύξηση της βοήθειας απαιτεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήµατα 
εξάρτησης από τη βοήθεια, ιδιαίτερα στην Αφρική και σε µικρές χώρες γενικότερα, ενώ 
παράλληλα πρέπει να αναγνωριστούν οι βασικοί κίνδυνοι διαχείρισης που περιβάλλουν 
την αύξηση αυτή. 

Βρισκόµαστε σήµερα σε µια κρίσιµη χρονική στιγµή της πορείας προς την επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και το ραντεβού του 2015. Η αδυναµία 
εκπλήρωσης των στόχων ίσης συµµετοχής κοριτσιών και αγοριών στα σχολεία θέτει την 
ανάγκη περίσκεψης σχετικά µε τους τρόπους αποτελεσµατικής προώθησης της 
διάστασης του φύλου στα πλαίσια της ανάπτυξης. 

Οι περιορισµοί που εµπλέκονται στη στρατηγική ένταξης της διάστασης του φύλου 
γίνονται όλο και πιο κατανοητοί. Υπάρχει µια ουσιαστική δέσµευση, σε ατοµικό και 
συλλογικό επίπεδο, για την αναγνώριση µερικών από των αποτυχιών και τη διερεύνηση 
των τρόπων «βελτίωσης των κινήσεών µας». Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε αρκετή 
ενέργεια και καινοτοµία για να αναθεωρήσουµε τους τρόπους χορήγησης της βοήθειας 
και τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να µοιραστούµε τις αποτυχίες µας, να 
µάθουµε από τις εµπειρίες όλων µας και να συνεργαστούµε µε ανανεωµένη 
αποφασιστικότητα. 
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Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. 

Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται 
το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της 

πρωτότυπης έκδοσης. 

 

Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των 
δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική 

γλώσσα. 

∆ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ 
www.oecd.org/bookshop/
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