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 Η «Έθζεζε Αλαπηπμηαθήο Σπλεξγαζίαο» παξέρεη κηα εηήζηα επηθαηξνπνηεκέλε εηθφλα 

ησλ ηάζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζηε δηεζλή βνήζεηα. 

 Η επηηπρία φζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ βνήζεηαο κεηξηέηαη κε βάζε έλα 

δειηίν απνηειεζκάησλ πνπ απνηειείηαη απφ δψδεθα δείθηεο πξνφδνπ. Σχκθσλα κε ηε 

θεηηλή έθζεζε, ζαθήο πξφνδνο ζεκεηψζεθε κφλν ζε πέληε απφ ηνπο δψδεθα απηνχο 

δείθηεο επηηπρίαο. 

 Η έθζεζε επίζεο πεξηιακβάλεη δψδεθα δηδάγκαηα πνπ απνθνκίζηεθαλ απφ 

αμηνινγήζεηο απφ νκφηηκνπο θαη αθνξνχλ ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο βνήζεηαο νχησο 

ψζηε λα επηηπγράλνληαη αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα.. 
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Η εηήζηα «Έθζεζε Αλαπηπμηαθήο Σπλεξγαζίαο» επηδηψθεη λα ελεκεξψζεη ην 

θνηλφ ζρεηηθά κε ηηο πην πξφζθαηεο ηάζεηο ζηε δηεζλή βνήζεηα. Παξνπζηάδεη, 

θαη αλαιχεη σο έλα βαζκφ, ηα πιεξέζηεξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παγθνζκίσο γηα 

ηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία θαηά ην πεξαζκέλν έηνο. Τν Σηαηηζηηθφ 

Παξάξηεκα παξέρεη ηειηθά θαη ελεκεξσκέλα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη ηφζν 

απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο (DAC) φζν θαη απφ 

άιινπο δσξεηέο. 

Ένα δεληίο αποηελεζμάηων: Δώδεκα δείκηερ πποόδος 

Σηελ έθζεζε απηή ν Πξφεδξνο ηεο DAC εθθξάδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζρεηηθά κε 

ηηο εμειίμεηο ζηελ Δπίζεκε Αλαπηπμηαθή Βνήζεηα (ΔΑΒ) απφ ηα κέζα ηνπ 

2003 θαη έπεηηα, θαη αμηνινγεί ηε ζπληεινχκελε πξφνδν ζηεξηδφκελνο ζε κηα 

δσδεθάδα δείθηεο πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα λα «βαζκνινγήζνπλ» ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο. Οη δείθηεο απηνί 

νκαδνπνηνχληαη ζε έμη ζεκαηηθνχο ηνκείο: φγθνο ηεο βνήζεηαο, θαηαλνκή ηεο 

βνήζεηαο, αβέβαηεο θαηαζηάζεηο, απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο, 

πξνζπάζεηεο ησλ απνδεθηξηψλ ρσξψλ θαη επίηεπμε απνηειεζκάησλ. Ο 

ηειεπηαίνο δείθηεο πεξηγξάθεη ηελ πξφνδν πνπ ζπληειείηαη ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ Αλαπηπμηαθψλ Σηφρσλ ηεο Φηιηεηίαο. 

Όγκορ ηηρ βοήθειαρ 

Γείθηεο 1: Οη θαζαξέο εθηακηεχζεηο βνήζεηαο αλέξρνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 75 

δηζεθ. δνιάξηα ΗΠΑ (ζε ηηκέο θαη ηζνηηκία ηνπ 2002 ).  ΕΠΙΣΕΤΥΘΗΚΕ 

Τν 2006 νη εθηακηεχζεηο έθηαζαλ ζπλνιηθά ηα 77,8 δηζεθ. δνιάξηα ΗΠΑ 

(κνινλφηη εάλ αθαηξεζεί ε βνήζεηα πξνο ην Ιξάθ, ην πνζφ κεηψλεηαη ζηα 70,7 

δηζεθ.).  
Γείθηεο 2: Τν κέγηζην κέξνο ησλ απμεκέλσλ ξνψλ βνήζεηαο θαηεπζχλεηαη 

νπζηαζηηθά πξνο ηηο νηθνλνκίεο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ.  ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΕΤΥΘΗΚΕ  
Τν κέγηζην κέξνο ηεο αχμεζεο ηεο βνήζεηαο απφ ηα 57,5 δηζεθ. δνιάξηα ΗΠΑ 

θαηά ην έηνο βάζεο 2002 ζηα 77,8 δηζεθ. (ππνινγηζκφο κε βάζε ην δνιάξην 

ΗΠΑ ην 2002) αθνξνχζε ηελ ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο, απνθέξνληαο πνιχ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε πνιιέο ρψξεο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Παξ’φια 

απηά, δεδνκέλεο ηεο κείσζεο απηήο ηεο κνξθήο βνήζεηαο ζην κέιινλ, γηα λα 

επνδσζνχλ νη ζηφρνη γηα ηελ ΔΑΒ ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο ησλ κειψλ ηεο 

DAC (βι. πίλαθα πξνζνκνίσζεο ζην δείθηε 1), επηβάιιεηαη ε ηαρεία αχμεζε 

ηεο πξνγξακκαηηδφκελεο βνήζεηαο. 

Καηανομή ηηρ βοήθειαρ 

Γείθηεο 3: Τν πνζνζηφ ηεο ΔΑΒ πνπ παξέρεηαη ζηηο Ληγφηεξν Αλαπηπγκέλεο 

Φψξεο (ΛΑΦ) θαη ζε Άιιεο Φψξεο Φακεινχ Δηζνδήκαηνο (ΑΦΦΔ) απμήζεθε 

 

 

 

 

 

 

 

 

[σήμα 1] Καζαξή ΔΑΒ 

ησλ κειψλ ηεο DAC, 1990 -

2006 θαη πξνζνκνηψζεηο ηεο 

Γξακκαηείαο ηεο DAC γηα 

ηελ θαζαξή ΔΑΒ, 2007-

2010 

 
 

 

 
 

 

 

 [Γπάθημα 1.2.] Καζαξή 

δηκεξήο ΔΑΒ απφ ηνπο 

δσξεηέο ηεο DAC πξνο ην 

Ιξάθ 

 

 

 

 

 

 

[Πλαίζιο 2] Κχξηνη δσξεηέο 

γηα ηνπο νπνίνπο ην Ιξάθ είλαη 

έλαο απφ ηνπο πέληε πξψηνπο 

απνδέθηεο 

 

 

 

 

 

 

[σήμα 2] Καζαξέο ξνέο 

ΔΑΒ αλά θαηεγνξία βνήζεηαο 
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ζεκαληηθά.  ΕΠΙΣΕΤΥΘΗΚΕ 

Τν πνζνζηφ ηεο ΔΑΒ πνπ παξέρεηαη ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο απμήζεθε απφ 

40% ηεο θαζαξήο δηκεξνχο ΔΑΒ ην 2002 ζε 46% ην 2006, θαη ε ζπλνιηθή 

ΔΑΒ δηακνξθψζεθε απφ 47% ζε 49%. Γπν εμαηξεηηθνί παξάγνληεο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ην 2006 νθείινληαη γηα ηελ εμέιημε απηή: ε κεγάιε αχμεζε ηεο 

ΔΑΒ πξνο ην Ιξάθ θαη ε δηαγξαθή κεγάινπ κέξνπο ηνπ εκπνξηθνχ ρξένπο ηεο 

Νηγεξίαο. 

Σε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ην κέξνο ηεο πξνγξακκαηηδφκελεο βνήζεηαο πξνο 

ηελ Αθξηθή απμήζεθε αμηνζεκείσηα. Ωζηφζν, πξέπεη λα γίλνπλ αθφκα πνιιά 

γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππφζρεζεο πνπ δφζεθε ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ 

θνξπθήο ηεο Οκάδαο ησλ 8 ην 2005 γηα ην δηπιαζηαζκφ ηεο ΔΑΒ πξνο ηελ 

Αθξηθή έσο ην 2010 (ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2004). 

Γείθηεο 4: Έλα κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ΔΑΒ παξέρεηαη ζε ρψξεο πνπ έρνπλ 

ζρεηηθά κεγάιν πιεζπζκφ θησρψλ θαη θαιέο επηδφζεηο.  ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΕΤΥΘΗΚΕ 

Ακείβνπλ νη δσξεηέο ηηο θαιέο επηδφζεηο; Κξίλνληαο απφ ην πνζνζηφ ηεο 

θαζαξήο δηκεξνχο ΔΑΒ πνπ παξέρεηαη ζηηο ρψξεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηα δχν 

άλσ πεκπηεκφξηα ηνπ Γείθηε Καηαλνκήο Πφξσλ (IRAI) ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο (IDA) ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο – νη νπνίεο είλαη 

φιεο ΛΑΦ ή ΑΦΦΔ – ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, παξά ηε ζεκαληηθή αχμεζε 

ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο. Τν πνζνζηφ πνπ ρνξεγήζεθε ζε απηήλ ηελ νκάδα 

κεηψζεθε απφ 19% ην 2002 ζε 17% ην 2006. 

Γείθηεο 5: Η παξνρή επείγνπζαο θαη αλζξσπηζηηθήο αξσγήο αθνινπζεί 

θαζνδηθή πνξεία, ηνπιάρηζηνλ σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο βνήζεηαο.  ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΕΤΥΘΗΚΕ 

Παξά ηελ ειπίδα φηη ε δήηεζε επείγνπζαο θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζα 

κεησλφηαλ, ζηελ πξάμε απμήζεθε ειαθξψο – απφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ΔΑΒ ην 

2002 ζε 6% ην 2006. Σε πξαγκαηηθνχο φξνπο, ν απφιπηνο αξηζκφο απμήζεθε 

θαηά 90% κεηαμχ ηνπ 2002 θαη ηνπ 2006. 

Αβέβαιερ καηαζηάζειρ 

Γείθηεο 6: Πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο παξεκβαηηθέο δξάζεηο πινπνηνχληαη ζε 

ρψξεο κε ρακειέο επηδφζεηο, πξνο ηηο νπνίεο ε απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά 

πφξσλ είλαη εθηθηή.  ΑΑΦΕ 

Σην κέιινλ, έλα ζηαζεξά απμαλφκελν πνζνζηφ αλζξψπσλ πνπ δεη ζηελ 

απφιπηε θηψρεηα θαη ππφ ηηο ρείξηζηεο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα θαηνηθεί ζε θξάηε πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αζηάζεηα. 

Μνινλφηη δηαπηζηψλεηαη θάπνηα επηηφπηα πξφνδνο, ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ ησλ δσξεηψλ ζε ηέηνηεο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Τνχην 

πξνυπνζέηεη ηελ επίηεπμε πξνφδνπ φζνλ αθνξά ην ζπληνληζκφ ησλ δσξεηψλ 

θαζψο θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηθαλψλ θαη ππεχζπλσλ ηνπηθψλ 

ζεζκψλ. 

 

[σήμα 3] Σπλνιηθή θαζαξή 

ΔΑΒ πξνο ηηο ΛΑΦ θαη ηηο 

ΑΦΦΔ 

 

 

 

 

[σήμα 4] Σπλνιηθή θαζαξή 

ΔΑΒ αλά πεξηθέξεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/43/1/40457447.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/1/40457447.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/1/40457447.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/2/40457456.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/2/40457456.pdf


           OECD JOURNAL ON DEVELOPMENT- DEVELOPMENT CO-OPERATION - 2007 REPORT - VOLUME 9 ISSUE 1 ISBN 978-92-64-04147-9 © OECD 2008 – 4 

Αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ βοήθειαρ 

Γείθηεο 7: Τν πνζνζηφ ηεο κε ζπλδεδεκέλεο βνήζεηαο απμήζεθε.  

ΕΠΙΣΕΤΥΘΗΚΕ 

Σεκεηψζεθε πξφνδνο, αιιά σο έλα βαζκφ. Έλαο αξηζκφο κειψλ ηεο DAC έρεη 

απνζπλδέζεη πιήξσο ή ζρεδφλ πιήξσο ηα νηθεία δηκεξή πξνγξάκκαηα 

βνήζεηαο. Τν πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο απφ ηα κέιε ηεο DAC 

πνπ θαηαγξάθζεθε σο κε ζπλδεδεκέλν απμήζεθε απφ 42,5% ην 2002 ζε 

53,0% ην 2006. Όκσο ε εηθφλα απηή δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

θαζψο έλα κεγάιν κέξνο ηεο βνήζεηαο δελ αλαθέξεηαη ζηηο ζηαηηζηηθέο 

εθζέζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. Δπηπιένλ, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκβάζεσλ 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε κε ζπλδεδεκέλε βνήζεηα εμαθνινπζεί λα 

αλαηίζεηαη ζε πξνκεζεπηέο ησλ δσξεηξηψλ ρσξψλ. 

Γείθηεο 8: Έλα κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βνήζεηαο επζπγξακκίδεηαη ζαθψο κε ηηο 

ηνπηθέο πξνηεξαηφηεηεο, πξνγξάκκαηα θαη ζπζηήκαηα θαη ζπλππνινγίδεηαη 

ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ απνδεθηξηψλ ρσξψλ.  ΑΑΦΕ 

Έλαο δείθηεο ηνπ βαζκνχ επζπγξάκκηζεο ηεο βνήζεηαο κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηα 

ζπζηήκαηα ησλ απνδεθηξηψλ ρσξψλ είλαη ην πνζνζηφ ηεο βνήζεηαο πνπ 

εγγξάθεηαη ζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ρσξψλ απηψλ. Σχκθσλα κε 

κία έξεπλα ηνπ 2006 νη επηδφζεηο δηέθεξαλ ζεκαληηθά ηφζν κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο DAC – απφ 24% έσο 87% – φζν θαη κεηαμχ ησλ απνδεθηξηψλ ρσξψλ – 

απφ πεξίπνπ 32% έσο 99%. 

Γείθηεο 9: Οη δείθηεο ελαξκφληζεο δείρλνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξίνδν βάζεο 2002/2003. ΑΑΦΕ 

Η ελαξκφληζε αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δσξεηέο 

ζπλεξγάδνληαη γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα πεξηηηά έμνδα ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο 

φζν θαη γηα ηνπο απνδέθηεο. Έλαο ρξήζηκνο δείθηεο ελαξκφληζεο είλαη ην 

πνζνζηφ ηνπ αλαιπηηθνχ έξγνπ πνπ δηεμάγεηαη απφ θνηλνχ. Μεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο DAC ην πνζνζηφ ηνπ ελαξκνληζκέλνπ έξγνπ θπκαηλφηαλ απφ 12% έσο 

80%. 

Γείθηεο 10: Οη δαπάλεο γηα ηελ ηερληθή ζπλεξγαζία είλαη επαπφδεηθηα πην 

απνδνηηθέο θαη πην απνηειεζκαηηθέο (ράξε θπξίσο ζην βειηησκέλν 

ζπληνληζκφ ηεο ζηήξημεο θαη ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηφζν ησλ ζπζηεκάησλ 

ησλ ρσξψλ φζν θαη ησλ ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ ή ησλ ηθαλνηήησλ άιισλ ρσξψλ 

ηνπ Νφηνπ.) ΑΑΦΕ 

Έλα πξφβιεκα ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε απηνχ –ηφζν γηα ηνπο δσξεηέο 

φζν θαη γηα ηνπο απνδέθηεο – είλαη νη πνηθίιεο κνξθέο ηεο βνήζεηαο πνπ 

θαηαρσξίδνληαη ζηε γεληθή θαηεγνξία «ηερληθή ζπλεξγαζία». Πξνο ην παξφλ, 

ε πξφνδνο πνπ επηηεχρζεθε ζηνλ ηνκέα απηφ δελ είλαη ζαθήο. 

Πποζπάθειερ ηων αποδεκηπιών σωπών 

Γείθηεο 11: Οη απνδέθηεο επέθηεηλαλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη αχμεζαλ ηα 

εγρψξηα έζνδα θαηά κεξηθέο εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ηελ λνζεξή εμάξηεζε απφ ηελ μέλε βνήζεηα. ΕΠΙΣΕΤΥΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[σήμα 5] Έξεπλα βάζεο 

2006 γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ 

Παξηζηνχ: Πνζνζηφ 

αλαιπηηθνχ έξγνπ πνπ 

δηεμήρζε απφ θνηλνχ απφ ηνπο 

δσξεηέο 
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Η βνήζεηα είλαη κφλν έλα ζπκπιήξσκα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνζπαζεηψλ ηεο 

θάζε ρψξαο, δίπια ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ην ηξέρνλ εηζφδεκα (εθθξαζκέλα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΔ). Μνινλφηη ε 

αθξηβήο αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε απηνχ είλαη δχζθνιε, θαίλεηαη φηη επηηεχρζεθε 

πξφνδνο φζνλ αθνξά ηελ άλνδν ησλ εζφδσλ (απφ πεξίπνπ15% ην 2000 ζε 

18% ην 2004), ηδηαίηεξα ζηελ Υπνζαραξηθή Αθξηθή φπνπ μεπέξαζε ηελ 

αχμεζε ηεο ΔΑΒ θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2006. 

Επίηεςξη αποηελεζμάηων 

Γείθηεο 12: Η πξντνχζα θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζηήξημε αξρίδεη λα 

κεηνπζηψλεηαη ζε κεγαιχηεξε πξφνδν ζηελ εθπιήξσζε ησλ πην δχζθνισλ 

Αλαπηπμηαθψλ Σηφρσλ ηεο Φηιηεηίαο, θαη θπξίσο ζηελ Υπνζαραξηθή Αθξηθή. 

ΚΑΠΟΙΑ –ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗ -ΠΡΟΟΔΟ  

 

Απφ πνιιέο απφςεηο ν δείθηεο απηφο είλαη ν πην ζεκαληηθφο. Ωζηφζν, ε 

αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ εμαξηάηαη απφ ηξεηο πξνυπνζέζεηο: 

 

 Επαπκώρ αξιόπιζηα βαζικά ζηαηιζηικά ζηοισεία. Τνχην 

παξακέλεη πξφβιεκα γηα πνιινχο δείθηεο. 

 ςναίζθηζη ηος πςθμού ηηρ πποόδος με ηην πάποδο ηος 

σπόνος. Τν έηνο βάζεο γηα ηνπο Αλαπηπμηαθνχο Σηφρνπο είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην 1990, παξά ην γεγνλφο φηη 

νκαδνπνηήζεθαλ ην 2000 θαηά ηε ζχλνδν θνξπθήο γηα ηε 

Φηιηεηία. Δπνκέλσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη 

επηδφζεηο αθνξνχλ ηα πξψηα 15 ρξφληα κηαο πεξηφδνπ 25 

ρξφλσλ.  

 Κάποια αληθοθανήρ ζσέζη μεηαξύ ηηρ βοήθειαρ και ηων 

αποηελεζμάηων ηηρ. Τα απνηειέζκαηα ίζσο λα απνξξένπλ 

θπξίσο απφ ηηο ηνπηθέο πξνζπάζεηεο, ζπλεπψο είλαη ζεκαληηθφ 

λα εμεηάδεηαη εάλ κηα παξέκβαζε βνήζεηαο κπνξεί λα είλαη 

κηα από ηηο πηζαλέο αηηίεο ηεο παξαηεξνχκελεο κεηαβνιήο. 

Εςόδωζη ηος ζηόσος πος αθοπά ηη θηώσεια: Δάλ νη ζεκεξηλέο ηάζεηο 

ζπλερηζηνχλ, ν ζηφρνο πνπ αθνξά ηελ εηζνδεκαηηθή θηψρεηα ζα επνδσζεί 

πνιχ πξηλ ην 2015. Δληνχηνηο, δελ είλαη βέβαην φηη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ δνπλ κε ιηγφηεξν απφ 1 δνιάξην ΗΠΑ ηελ εκέξα έρεη ήδε κεησζεί ζε θάησ 

απφ 1 δηζεθαηνκκχξην. 

 

Ππόοδορ ζε άλλα μέηωπα: Τν πην πηζαλφ είλαη λα κελ επηηχρνπκε ηνπο 

ππφινηπνπο ζηφρνπο έσο ην 2015 ζε παγθφζκην επίπεδν ή ζε πνιιέο 

πεξηθέξεηεο (θπξίσο ζηελ Υπνζαραξηθή Αθξηθή θαη ηνλ Δηξεληθφ). Παξ’φια 

απηά, ππάξρνπλ ελδείμεηο επηηάρπλζεο ηεο πξνφδνπ πνπ ζπληειείηαη ζε άιινπο 

ηνκείο: 

 

 Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ δεη ππφ ζπλζήθεο απφιπηεο 

θηψρεηαο ζηελ Υπνζαραξηθή Αθξηθή ζηαζεξνπνηήζεθε, θαη ην 

πνζνζηφ ηεο θηψρεηαο ζηελ πεξηθέξεηα απηή κεηψζεθε ζρεδφλ 

 

[σήμα 6] Τάζεηο δεκνζίσλ 

εζφδσλ θαη εθηακηεχζεσλ 

ΔΑΒ πξνο ηελ Υπνζαραξηθή 

Αθξηθή (δηζεθ. δνιάξηα 

ΗΠΑ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) 
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θαηά 6% απφ ην 2000. 

 Μνινλφηη νη εγγξαθέο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

αλήξζαλ απφ 80% ην 1991 ζε 88% ην 2005, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο αχμεζεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζεκεηψζεθε 

απφ ην 1999 θαη έπεηηα. 

 Παγθνζκίσο, ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ απφ ηιαξά 

ζπξξηθλψζεθε απφ 757.000 ην 2000 ζε 242.000 ην 2006, πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 68%. Σηελ Αθξηθή ε 

κείσζε έθηαζε ζρεδφλ ην 91% θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 

 Σηηο «ππφ κεηάβαζε ρψξεο» (ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμάξηεησλ Κξαηψλ) ην 

πνζνζηφ ηεο θηψρεηαο κεηψζεθε απφ ην 2000 θαη έπεηηα 

ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ απφηνκα φζν είρε απμεζεί ζε πνιιέο απφ 

απηέο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90. 

Μποπούμε να απονείμοςμε ηα εύζημα ζηη διεθνή κοινόηηηα για ηην 

ππόοδο αςηή; 

Όπσο είλαη ζαθέο, ε δηεζλήο βνήζεηα δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ παξάγνληα πνπ 

ζπλέβαιε ζε απηήλ. Ωζηφζν, ε αχμεζε ηεο ΔΑΒ γηα ηελ πγεία θαη ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε ζε πνιιέο θησρέο ρψξεο ζπλέβαιε αλακθηζβήηεηα ζηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθζεθαλ ζηνπο ηνκείο απηνχο. Η θηψρεηα, 

επηηέινπο, ππνρσξεί κε ζεκαληηθφ ξπζκφ. Δίλαη ακθίβνιν εάλ απηφο ν 

πεξηνξηζκφο ηεο θηψρεηαο ζα ήηαλ δπλαηφο ρσξίο ηε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ πνιηηηθψλ, ηεο βειηίσζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ζηήξημε ηεο βνήζεηαο επί 

πνιιά ρξφληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κειινληηθή πνξεία: Βνήζεηα γηα ην εκπφξην 

 Σην ζεκεξηλφ παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν ππάξρνπλ ζαθείο 

ελδείμεηο φηη ην εκπφξην είλαη ηζρπξή θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θηψρηαο. Παξ’φια απηά, πνιιέο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηεξνχληαη ησλ βαζηθψλ ηθαλνηήησλ γηα λα 

κπνξέζνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

εκπφξην. Η πιεηνλφηεηα ησλ δσξεηψλ έρεη ζήκεξα θαζνξίζεη 

ζεζκηθέο αξκνδηφηεηεο, έρεη αλαπηχμεη εηδηθέο δνκέο, έρεη 

δεκηνπξγήζεη νκάδεο εηδηθψλ θαη έρεη ραξάμεη επηρεηξεζηαθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ εζηηάδνληαη εηδηθά ζηε ρνξήγεζε 

«πεξηζζφηεξεο» θαη «θαιχηεξεο» βνήζεηαο γηα ην εκπφξην ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνχ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο. 
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Μαθαίνονηαρ από ηιρ εμπειπίερ: Δώδεκα διδάγμαηα πος ανηλούνηαι 

από ηιρ αξιολογήζειρ ομόηιμων ηηρ DAC 

Τν 2006 νη εθηακηεχζεηο δεκφζησλ πφξσλ ππέξ ηεο αλάπηπμεο απφ ηα κέιε 

ηεο DAC μεπέξαζαλ ηα 100 δηζεθ. δνιάξηα ΗΠΑ. Δθηηκάηαη φηη ην πνζφ απηφ 

αληηπξνζσπεχεη ην 90% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ΔΑΒ παγθνζκίσο. Καηά ην 

ζχλεζεο, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ νκφηηκνπο εθηζηά ηελ πξνζνρή ηεο 

Δπηηξνπήο ζε πνιιά ζέκαηα. Τα ζέκαηα απηά ζπγθεληξψζεθαλ θαη νδήγεζαλ 

ζηε ζχλζεζε κηαο ζεηξάο απφ δψδεθα δηδάγκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

βνήζεηαο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλνληαη αλαπηπμηαθά 

απνηειέζκαηα. Τα ελ ιφγσ δηδάγκαηα νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο γεληθέο 

θαηεγνξίεο: ζηξαηεγηθή, νξγαλσηηθή δηαρείξηζε θαη δηαρείξηζε ηεο 

παξάδνζεο. 

ηπαηηγική 

Γίδαγκα 1. Πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάιιειεο λνκηθήο θαη πνιηηηθήο βάζεο 

Δήισζε, ζαθήο θαη ζε πςειόηαην επίπεδν, ηνπ ζθνπνύ ηεο αλαπηπμηαθήο 

ζπλεξγαζίαο είηε κε ηε κνξθή λόκνπ είηε κε άιιε κνξθή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

από επξεία νηθεηνπνίεζε θαη κπνξεί λα παξακείλεη ζπλαθήο γηα επαξθέο 

ρξνληθό δηάζηεκα 

Γίδαγκα 2. Γηαρείξηζε αληαγσληζηηθψλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ 

Απνθπγή δηαθηλδύλεπζεο από ηηο βξαρππξόζεζκεο πηέζεηο ηνπ θνηλνύ 

καθξνπξόζεζκνπ ζπκθέξνληνο ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε. 

Γίδαγκα 3. Δλίζρπζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε  

Καζνξηζκόο ζαθνύο εληνιήο θαη ζύζηαζε κεραληζκώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί όηη νη πνιηηηθέο αμηνινγνύληαη γηα ηνλ αληίθηππό ηνπο ζηηο θησρέο 

ρώξεο. 

Γίδαγκα 4. Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο 

Επέλδπζε ζηελ παξαγσγή, ηε κέηξεζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηε βνήζεηα. 

Οπγανωηική διασείπιζη 

Σχκθσλα κε πξφζθαηεο αμηνινγήζεηο απφ νκφηηκνπο, νη κεηαξξπζκίζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ νξγάλσζε ζπλδένληαη φιν θαη πην ζπρλά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο βνήζεηαο. 

Γίδαγκα 5. Καζνξηζκφο κηαο απνηειεζκαηηθήο δνκήο δηαθπβέξλεζεο 

Σαθήο αλάζεζε ηεο πνιηηηθήο επζύλεο γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθήο 

αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε κηα πξνζσπηθόηεηα ζε επαξθώο πςειόβαζκε 

ζέζε θαη δεκνζίσο ππόινγε. 

Γίδαγκα 6. Αληηκεηψπηζε ηεο ζεζκηθήο δηαζπνξάο 
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Οξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ δνκώλ ηεο δηκεξνύο βνήζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεθηηθήο δξάζεο ζε επίπεδν ρσξώλ. 

Γίδαγκα 7. Γηαρείξηζε ησλ ζπλεηζθνξψλ ζε πνιπκεξείο νξγαληζκνχο 

Πξνώζεζε ηεο ζπλνρήο κεηαμύ ησλ ππεπζύλσλ δηαθνξεηηθώλ πηπρώλ ηεο 

πνιπκεξνύο βνήζεηαο. 

Γίδαγκα 9. Απνθέληξσζε ηεο επηηφπηαο δηαρείξηζεο 

Η απνθέληξσζε ησλ επηηόπησλ επζπλώλ κπνξεί λα απνδεηρζεί σθέιηκε, όκσο 

απαηηεί εθζπγρξνληζκέλα θαη πςειήο πνηόηεηαο ζπζηήκαηα ζηήξημεο. 

Διασείπιζη ηηρ παπάδοζηρ 

Γίδαγκα 9. Γηαρείξηζε ηεο θιηκάθσζεο ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο 

Η ξηδηθή κεηαξξύζκηζε ηεο παξάδνζεο ηεο βνήζεηαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, 

θαζώο νη δσξεηέο αλαγθάδνληαη λα απμήζνπλ ηνλ όγθν ηεο βνήζεηαο πνπ 

δηνρεηεύεηαη αλά κνλάδα αλζξώπηλσλ πόξσλ θαη ηαπηόρξνλα λα βειηηώζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο βνήζεηαο απηήο. 

Γίδαγκα 10. Υηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο πνπ εζηηάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρψξεο θαη ηνκείο 

Η πιεηνλόηεηα ησλ κειώλ ηεο DAC ζα πξέπεη λα επηθεληξώζεη ηελ παξερόκελε 

βνήζεηα ζε ιηγόηεξεο ρώξεο, ηνκείο θαη, ηδηαίηεξα, δξαζηεξηόηεηεο. 

Γίδαγκα 11. Γηαρείξηζε κε βάζε ηηο επηδφζεηο, αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο 

πνηφηεηαο 

Καιιηέξγεηα κηαο ηζρπξόηεξεο λννηξνπίαο δηαρείξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

αλάινγε  επζπγξάκκηζε ησλ θηλήηξσλ, αιιά κε ηξόπνπο πνπ πξνάγνπλ, θαη δελ 

απνδπλακώλνπλ, ηηο ηνπηθέο δνκέο ινγνδνζίαο. 

Γίδαγκα 12. Πξνηεξαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ 

Η δηαζθάιηζε θαη ε αλάπηπμε ηνπηθνύ θαη απόδεκνπ πξνζσπηθνύ κε πςειά 

πξνζόληα θαη επαξθή ελζνπζηαζκό είλαη ζεκειηώδεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ελόο νξγαληζκνύ.  

Ενίζσςζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ βοήθειαρ: Διδάγμαηα από 

ηον ηομέα ηηρ ςγείαρ 

Μεηαμχ ηνπ 1999 θαη ηνπ 2005 ε αλαπηπμηαθή βνήζεηα γηα ηελ πγεία 

απμήζεθε απφ 6 δηζεθ. δνιάξηα ΗΠΑ ζε 13,4 δηζεθ. Παξάιιεια, θαηέζηε 

πξνθαλέο φηη ζνβαξά θσιχκαηα ζα παξεκπφδηδαλ ηελ επίηεπμε ησλ 

Αλαπηπμηαθψλ Σηφρσλ ηεο Φηιηεηίαο γηα ηελ πγεία. Απηφ ελζάξξπλε ηηο 

δσξήηξηεο ρψξεο θαη ηηο ρψξεο εηαίξνπο λα κεηαβάινπλ ηνπο νηθείνπο ηξφπνπο 

δξάζεο θαη, ζηεξηδφκελεο ζηε Γηαθήξπμε ηνπ Παξηζηνχ, λα ζπκθσλήζνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκαληηθά ζεκεία. Απηά ηα ζεκεία ζπκθσλίαο δηεπθφιπλαλ ηελ 

εθαξκνγή δνκηθψλ ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο βνήζεηαο, επηθέξνληαο αμηνζεκείσηε ζεηηθή πξφνδν 

ζε ηνκείο φπσο ε παηδηθή ζλεζηκφηεηα, ν έιεγρνο ηεο εινλνζίαο θαη ηεο 

θπκαηίσζεο θαη ε ζεξαπεία ηνπ ηνχ HIV/AIDS. Όκσο ε παξαθνινχζεζε ηεο 
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πξνφδνπ είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ηη ιεηηνπξγεί θαη λα 

αλαιεθζεί δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πλήπηρ έκθεζη διαηίθεηαι ζηη διεύθςνζη www.sourceoecd.org/developmentreport  
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