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Περίληψη στα ελληνικά 

 Ζ «Έθζεζε Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο» ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο (DAC) ηνπ 

ΟΟΑ είλαη ην βαζηθό εηήζην έγγξαθν αλαθνξάο γηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αλαιύζεηο 

πνπ αθνξνύλ ηηο πην πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηε δηεζλή βνήζεηα. ηελ πξώηε ηνπ «Έθζεζε 

Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο» ν λένο πξόεδξνο ηεο DAC θ. Eckhard Deutscher παξαζέηεη ηηο 

εμειίμεηο κεηά ην Φόξνπκ πςεινύ επηπέδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλαπηπμηαθήο 

βνήζεηαο ζηελ Άθθξα θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε βνήζεηα πην απνηειεζκαηηθή γηα ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Οη 

πξνϋπνινγηζκνί γηα ηελ αλαπηπμηαθή βνήζεηα δελ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κόλν ηε 

ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη λέεο πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη 

από ηε ξηδηθή αιιαγή ηνπ αλαπηπμηαθνύ ηνπίνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα.  

 Ζ  έθζεζε πξαγκαηεύεηαη ην βαζηθό πξόβιεκα ηεο πνιπδηάζπαζεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ 

παξνρή ηεο βνήζεηαο ζε πνιιά κηθξά θνκκάηηα από πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο. 

ηελ έθζεζε ππνζηεξίδεηαη όηη ην θόζηνο ησλ ζπλαιιαγώλ θιηκαθώλεηαη ιόγσ ηνπ 

αθαηάιιεινπ θαηακεξηζκνύ ησλ εξγαζηώλ κεηαμύ ησλ δσξεηώλ θαη όηη νη θπβεξλήζεηο 

εηαίξνη ρξεηάδνληαη πιήξε θαη δηαθαλή ζηνηρεία γηα ηηο πξνβιεπόκελεο δαπάλεο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα βγάινπλ ηε ρώξα ηνπο από ηε θηώρεηα. Όια ηα παξαπάλσ 

ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβνιή ηεο ζρέζεο ηζρύνο κεηαμύ ησλ δσξεηώλ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπο.  

 Σέινο, κε βάζε κειέηεο πεξηπηώζεσλ από αξθεηέο ρώξεο παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε 

πέληε δηδάγκαηα αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνύ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο βνήζεηαο έηζη, ώζηε λα ζπζρεηηζηεί ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή κε ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηελ πεξηβαιινληηθή αεηθνξία θαη ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ.  
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«Τν αλαπηπμηαθό ηνπίν έρεη αιιάμεη άξδελ από ηόηε πνπ ηδξύζεθε ε  

Επηηξνπή Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο: λένη ζπληειεζηέο θαη λέεο πξνθιήζεηο 

αλαδύνληαη ζπλερώο θαη νη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ, αλαγθαζηηθά, 

κεηαβάιινληαη. Τν 2008 είδακε πώο κέζα ζε ιίγεο εβδνκάδεο νη 

θαζηεξωκέλεο δηεζλείο δνκέο δηαθπβέξλεζεο –ηππηθέο θαη άηππεο- 

ζείζηεθαλ ζπζέκεια επηθέξνληαο εδξαίεο  θαη δηαξθείο αιιαγέο».  

– Eckhard Deutscher, πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο 

Βνήζεηαο 

 

ηελ πξώηε ηνπ «Έθζεζε Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο» ν θ. 

Eckhard Deutscher εμεηάδεη ην λέν πεξηβάιινλ ηεο αλαπηπμηαθήο 

βνήζεηαο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ από ην γεγνλόο απηό γηα ηελ 

Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο (DAC) ηνπ ΟΟΑ. Εεηά λα 

εληαζνύλ νη ζπιινγηθέο δξάζεηο «πνπ ζα βαζίδνληαη ζε νξζά 

ζρεδηαζκέλεο, αιιεινϋπνζηεξηδόκελεο θαη ζπλεθηηθέο πνιηηηθέο νη 

νπνίεο ζπληεινύλ ζηελ επίηεπμε πξνόδνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ρσξίο 

λα αληηθξνύνπλ ή λα ππνζθάπηνπλ ηνλ θνηλό καο ζηόρν γηα ηε βηώζηκε 

θαη ηελ επξεία αλάπηπμε ζηηο ρώξεο εηαίξνπο». 

Ο θ. Deutscher επίζεο παξαζέηεη ηηο εμειίμεηο κεηά ην 3
ν
 Φόξνπκ 

πςεινύ επηπέδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο βνήζεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Άθθξα ην επηέκβξην ηνπ 2008: «Ζ εηθόλα 

πνπ έρνπκε ζρεκαηίζεη γηα ην ηη ρξεηάδεηαη γηα λα επηηεπρζνύλ νη 

ζηόρνη ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνύ -θαη νη Αλαπηπμηαθνί ηόρνη ηεο 

Υηιηεηίαο – είλαη ζαθέζηεξε από πνηέ» γξάθεη. «Παξά ηαύηα, είλαη 

νινθάλεξν όηη, εάλ επηκείλνπκε ζηελ ίδηα ζπληαγή, δε ζα ηα 

θαηαθέξνπκε». 

Τι λένε οι εκθέζειρ  

ηόρνο ηνπ Φόξνπκ πςεινύ επηπέδνπ ζηελ Άθθξα ήηαλ ν 

απνινγηζκόο ηεο πξνόδνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή πέληε αξρώλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αλάπηπμε πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηε 

Γηαθήξπμε ηνπ Παξηζηνύ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο βνήζεηαο, 

πνπ πηνζεηήζεθε από πεξηζζόηεξεο από εθαηό ρώξεο θαη νξγαληζκνύο 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ην 2005:  

Κςπιόηηηα: Οη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζέηνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο 

ζηόρνπο αλάπηπμεο, βειηηώλνπλ ηνπο ζεζκνύο ηνπο θαη θαηαπνιεκνύλ 

ηε δηαθζνξά.  

Εςθςγπάμμιζη: Οη δσξήηξηεο ρώξεο επζπγξακκίδνπλ ηε ζηήξημή 

ηνπο κε ηνπο ελ ιόγσ ζηόρνπο θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηα ηνπηθά 

ζπζηήκαηα.  

Εναπμόνιζη: Οη δσξήηξηεο ρώξεο ζπληνλίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο, 

απινπνηνύλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

απνθπγή αιιειεπηθαιύςεσλ.  

Διασείπιζη με γνώμονα ηην επίηεςξη αποηελεζμάηυν: Οη 

αλαπηπζζόκελεο θαη νη δσξήηξηεο ρώξεο επηθεληξώλνληαη ζηελ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 4.1  ΠΟΟ 

ΑΠΔΥΟΤΜΔ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ 

ΜΑ; 
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παξαγσγή -θαη ηε κέηξεζε- απνηειεζκάησλ.  

Αμοιβαία εςθύνη: Οη δσξήηξηεο θαη νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

εηαίξνη είλαη ακνηβαία ππεύζπλεο γηα ηα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα.  

ην πιαίζην απηώλ ησλ βαζηθώλ αξρώλ ε Γηαθήξπμε ηνπ Παξηζηνύ 

ζέηεη δώδεθα ζηόρνπο απόδνζεο πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνύλ έσο ην 

2010. Καηά ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπ Φόξνπκ ηεο Άθθξαο 

εθπνλήζεθαλ ηξεηο βαζηθέο κειέηεο γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην Φόξνπκ λα ηεξαξρήζνπλ ηνπο ηνκείο πξώηεο 

πξνηεξαηόηεηαο πνπ απαηηνύλ εληαηηθόηεξε δξάζε. ηα κηζά ηεο 

δηαδξνκήο κέρξη ην 2010 γίλεηαη ζηηο κειέηεο απηέο απνινγηζκόο ηεο 

ζπληεινύκελεο -ή κε- πξνόδνπ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο 

Γηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνύ. 

Αλ θαη νη κειέηεο δηαθέξνπλ σο πξνο ην εύξνο θαη ηελ πξνζέγγηζή 

ηνπο, ηα πνξίζκαηά ηνπο ζπγθιίλνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία: 

 Ζ πξόνδνο πξνο ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηόρσλ έσο ην 2010 είλαη 

αλνκνηόκνξθε ηόζν κεηαμύ ησλ ζηόρσλ όζν θαη ησλ ρσξώλ. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνύ  

απαηηείηαη κεγαιύηεξε δέζκεπζε θαη εθαξκνγή. 

 Ζ πξόνδνο δελ εμαξηάηαη από ηελ επξεία ζπκκεηνρή κόλν ησλ 

θπβεξλήζεσλ ησλ δσξεηξηώλ θαη ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξώλ ζε 

όια ηα επίπεδα, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα θαη άιισλ νκάδσλ. 

 Βάζεη ησλ εκπεηξηώλ έσο ζήκεξα ε εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ αξρώλ 

ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνύ απνθέξεη θαιά απνηειέζκαηα, 

αιιά ππάξρνπλ πιένλ λέεο πξνθιήζεηο, όπσο ε αλάγθε βειηίσζεο 

ηεο παξαθνινύζεζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο.  

Το Ππόγπαμμα Δπάζηρ ηηρ Άκκπαρ 

Σν Φόξνπκ ζηελ Άθθξα θαηέιεμε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Άθθξαο όπνπ επηζεκαίλνληαη νη βαζηθνί 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε επίηεπμε ηαρύηεξεο πξνόδνπ. 

πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη ε ζεκειηώδεο εμηζνξξόπεζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμύ ησλ ρσξώλ εηαίξσλ θαη ησλ δσξεηξηώλ ρσξώλ δίλνληαο 

έκθαζε:   

 ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξώλ εηαίξσλ σο 

πξώηε επηινγή γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βνήζεηαο.  

 ζηελ αύμεζε ηεο πξνβιεςηκόηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο 

βνήζεηαο επηηξέπνληαο έηζη ηνπο εηαίξνπο λα βειηηώζνπλ ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό, ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλαπηπμηαθώλ ζηξαηεγηθώλ ηνπο.  

 ζηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ρνξήγεζεο ηεο βνήζεηαο πνπ ζέηνπλ νη 

δσξήηξηεο ρώξεο από θνηλνύ κε ηηο ρώξεο εηαίξνπο – κηα 

ζεκειηώδεο αιιαγή – βάζεη ησλ νηθείσλ αλαπηπμηαθώλ ζρεδίσλ.  

 ζηελ επίηεπμε ζαθνύο θαη νπζηαζηηθήο πξνόδνπ σο πξνο ηελ 
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απνδέζκεπζε ηεο βνήζεηαο.  

 ζηε κείσζε ηεο πνιπδηάζπαζεο ηεο βνήζεηαο κέζσ ηεο βειηίσζεο 

ηνπ θαηακεξηζκνύ ησλ εξγαζηώλ εληόο θαη κεηαμύ ησλ ρσξώλ.  

Πόζο καηακεπμαηιζμένη είναι η βοήθεια; 

Έλα από ηα θύξηα εκπόδηα πνπ θσιύνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ 

δπλεηηθνύ αλαπηπμηαθνύ αληηθηύπνπ ηεο βνήζεηαο είλαη ελδερνκέλσο ν 

θαηαθεξκαηηζκόο:  ε βνήζεηα παξέρεηαη ζε πνιιά κηθξά θνκκάηηα από 

πάξα πνιινύο δσξεηέο δεκηνπξγώληαο πεξηηηό θαη αζύκθνξν 

δηνηθεηηθό θόζηνο θαη δπζρεξαίλνληαο ηε ζηόρεπζε ησλ θνλδπιίσλ ζε 

ηνκείο όπνπ είλαη πεξηζζόηεξν απαξαίηεηα. 

Ζ DAC νινθιήξσζε πξόζθαηα ηελ πξώηε πιήξε έξεπλα γηα ηηο 

πνιηηηθέο θαηαλνκήο ηεο βνήζεηαο θαη ηα ελδεηθηηθά ζρέδηα 

πξνβιεπόκελσλ δαπαλώλ (Survey on Aid Allocation Policies and 

Indicative Forward Spending Plans) ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

λέν κέηξν κέηξεζεο ηεο βνήζεηαο, ε «πξνγξακκαηηδόκελε βνήζεηα 

ρώξαο» (Country Programmable Aid -CPA), γηα λα εμαθξηβσζεί ν 

βαζκόο θαηαθεξκαηηζκνύ ηεο βνήζεηαο. Σν λέν απηό κέηξν αλαθέξεηαη 

ζην πνζό ηεο βνήζεηαο πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί από ηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπο. Με άιια ιόγηα, 

πξόθεηηαη γηα ην ζύλνιν ηεο βνήζεηαο κείνλ ηηο κνξθέο βνήζεηαο όπσο 

ε επείγνπζα βνήζεηα, ε ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο θαη άιια είδε πνπ δελ 

κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ από ηνπο απνδέθηεο. 

Σν 2005 - έηνο αλαθνξάο ηεο έξεπλαο- ηα κέιε ηεο DAC παξείραλ 

47 δηζεθ. δνιάξηα ΖΠΑ δηκεξνύο CPA, δειαδή πεξίπνπ 46% ηεο 

ζπλνιηθήο δηκεξνύο αθαζάξηζηεο ΚΑΒ (Κξαηηθή Αλαπηπμηαθή 

Βνήζεηα) πνπ ρνξεγήζεθε από ηηο ελ ιόγσ ρώξεο ην ζπγθεθξηκέλν 

έηνο. Σν 2007 ν αξηζκόο απηόο αλήξζε ζην πην αληηπξνζσπεπηηθό 

πνζνζηό ηνπ 59%. 

Ζ έθζεζε έξεπλαο θαηαδεηθλύεη όηη νη δσξεηέο ζπρλά θαηαλέκνπλ 

ηε βνήζεηα ζε ππεξβνιηθά κηθξά κεξίδηα θαη ζε ππεξβνιηθά κεγάιν 

αξηζκό ρσξώλ. Καηά ηελ πεξίνδν 2005-06 38 ρώξεο έιαβαλ βνήζεηα 

από 25 ή παξαπάλσ δσξεηέο κέιε ηεο DAC θαη πνιπκεξείο δσξεηέο. 

ηελ έθζεζε επίζεο ζπγθξίλεηαη ην κεξίδην ηεο βνήζεηαο ελόο δσξεηή 

πξνο θάζε κία από ηηο ρώξεο εηαίξνπο ηνπ κε ην κεξίδην ηνπ ίδηνπ 

δσξεηή ζηε ζπλνιηθή βνήζεηα, νύησο ώζηε λα θαζνξηζηεί ν βαζκόο 

«ζπγθέληξσζεο ηεο βνήζεηαο» θάζε δσξήηξηαο ρώξαο. Από ηα 23 κέιε 

ηεο DAC κόλν ζηα 8 ν βαζκόο απηόο ππεξβαίλεη ην 50%.  

Ζ εηθόλα είλαη αθόκα ζαθέζηεξε όηαλ εμεηάδεηαη από ηελ νπηηθή 

ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξώλ νη νπνίεο ιακβάλνπλ ζρεηηθά κηθξά 

ρξεκαηηθά πνζά από πνιπάξηζκνπο δσξεηέο. Σν Βηεηλάκ, γηα 

παξάδεηγκα, έρεη 29 θύξηνπο δσξεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 17 

αληηπξνζσπεύνπλ κόιηο ην 10% ηεο βνήζεηαο πνπ ηνπ ρνξεγείηαη. 

Δληνύηνηο, 38 ρώξεο – ε πιεηνλόηεηα ησλ νπνίσλ είλαη κηθξά 

λεζησηηθά θξάηε – είραλ ιηγόηεξνπο από 10 δσξεηέο ε θαζεκία θαηά 

ην 2005-06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 2.1  ΤΝΘΔΖ ΣΖ 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΖ ΓΗΜΔΡΟΤ 

ΚΑΒ ΣΟ 2005 (ΤΝΟΛΟ 102 

ΓΗΔΚ. ΓΟΛΑΡΗΑ ΖΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 2.2 ΑΡΗΘΜΟ 

ΓΩΡΖΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΖ DAC 

ΚΑΗ ΚΤΡΗΟΗ ΠΟΛΤΜΔΡΔΗ 

ΦΟΡΔΗ ΑΝΑ ΥΩΡΑ 

ΒΑΔΗ ΣΩΝ ΑΚΑΘΑΡΗΣΩΝ 

ΓΑΠΑΝΩΝ  CPA, 2005-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 2.3 ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ: ΑΡΗΘΜΟ 

ΓΩΡΖΣΩΝ ΠΟΤ ΜΑΕΗ 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΟΤΝ 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/53/42261722.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/53/42261722.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/53/42261722.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/53/42261722.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/52/42261781.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/52/42261781.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/52/42261781.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/52/42261781.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/52/42261781.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/52/42261781.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/49/42261882.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/49/42261882.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/49/42261882.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/49/42261882.pdf
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Γηα λα θαηαζηεί ε βνήζεηα πην απνηειεζκαηηθή, νη δσξεηέο ζα 

πξέπεη λα νξγαλώζνπλ νξζνινγηθά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Ζ θαιύηεξε 

θαηαλνκή ησλ εξγαζηώλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ δσξεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ή ηνκείο, όπσο ε πγεία ή ε εθπαίδεπζε, 

κεηώλνληαο ην θόζηνο ησλ ζπλαιιαγώλ θαη δηεπθνιύλνληαο ην 

ζπληνληζκό ησλ πξνζπαζεηώλ. Μπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ζηε 

δηαζθάιηζε επαξθνύο θάιπςεο όισλ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξώλ θαη 

όρη κόλν ησλ «επλννύκελσλ» ρσξώλ ησλ δσξεηώλ. 

Πόζο πποβλέτιμη είναι η βοήθεια;  

Οη πξνζπάζεηεο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξώλ λα δηαρεηξηζηνύλ θαη 

λα θαηαλείκνπλ ηε βνήζεηα καηαηώλνληαη από ηελ αδπλακία 

πξόβιεςεο, θαζώο νη δσξεηέο δε θαλεξώλνπλ πάληνηε ηα ζρέδηα 

δαπαλώλ ηνπο αξθεηά λσξίο, νύησο ώζηε νη απνδέθηξηεο θπβεξλήζεηο 

λα πξνγξακκαηίζνπλ ην κέιινλ, ή δελ θαηαθέξλνπλ λα ηεξήζνπλ ηηο 

δεζκεύζεηο ηνπο.  

Ζ έξεπλα ηεο DAC γηα ηηο πνιηηηθέο θαηαλνκήο ηεο βνήζεηαο θαη 

ηα ελδεηθηηθά ζρέδηα πξνβιεπόκελσλ δαπαλώλ (2008 Survey of Aid 

Allocation Policies and Indicative Forward Spending Plans) κεηώλεη 

θάπσο ηελ αβεβαηόηεηα απηή παξέρνληαο κηα πξννπηηθή ησλ 

κειινληηθώλ ξνώλ βνήζεηαο πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκό ησλ 

πθηζηάκελσλ ή πξνβιεπόκελσλ ραζκάησλ ζε θάζε αλαπηπζζόκελε 

ρώξα μερσξηζηά. 

Σα θπξηόηεξα ζεκεία ηεο έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Οη πξόζθαηεο κεηώζεηο ζηελ θαζαξή θξαηηθή αλαπηπμηαθή 

βνήζεηα θαηαδεηθλύνπλ όηη νη ζηόρνη βνήζεηαο γηα ην 2010 

θαληάδνπλ όιν θαη πην απόκαθξνη. 

 Καζώο αλακέλεηαη κείσζε ηεο ειάθξπλζεο ηνπ ρξένπο, άιιεο 

κνξθέο βνήζεηαο ζα πξέπεη λα απμεζνύλ ζεκαληηθά γηα λα 

επηηεπρζνύλ νη ηξέρνληεο ζηόρνη. 

 Αξθεηά θξάηε πνπ βξίζθνληαη ζε θαηαζηάζεηο ζπγθξνύζεσλ ή 

αζηάζεηαο αλακέλεηαη λα έιζνπλ αληηκέησπα κε κεηώζεηο ηνπ 

CPA πςειόηεξεο από 20 εθαη. δνιάξηα ΖΠΑ έσο ην 2010, 

γεγνλόο πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλάθακςή ηνπο.  

Σν ράζκα ρξεκαηνδόηεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξό ζηελ Αθξηθή. 

Σν 2005 δόζεθε ε ππόζρεζε λα ρνξεγεζεί ζηελ Αθξηθή πξόζζεηε 

βνήζεηα ύςνπο 25 δηζεθ. δνιαξίσλ ΖΠΑ έσο ην 2010. Όκσο, γηα λα 

επηηεπρζεί ν ελ ιόγσ ζηόρνο ζα πξέπεη λα απμεζεί ε ζπλνιηθή ΚΑΒ 

πξνο ηελ ήπεηξν απηή θαηά πεξηζζόηεξν από 17% εηεζίσο. 

Μνινλόηη ζηελ έξεπλα ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζρέδηα 

αύμεζεο ηεο ζπλνιηθήο βνήζεηαο θαηά 10 δηζεθ. δνιάξηα ΖΠΑ ζε 102 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, επηζεκαίλεηαη επίζεο ε πξνγξακκαηηζκέλε 

κείσζε ηνπ CPA ζε 51 ρώξεο κεηαμύ ηνπ 2005 θαη ηνπ 2010 θπξίσο 

ζηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία. ε 21 πεξίπνπ ρώξεο ε κείσζε αλακέλεηαη 

λα μεπεξάζεη ηα 20 εθαη. δνιάξηα ΖΠΑ ζε απόιπηνπο όξνπο. 

ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΟ 10% ΣΖ 

ΒΟΖΘΔΗΑ ΜΗΑ ΥΩΡΑ 

ΒΑΔΗ ΣΩΝ ΑΚΑΘΑΡΗΣΩΝ 

ΓΑΠΑΝΩΝ CPA, 2005-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 3.2 ΠΑΓΚΟΜΗΩ: 

ΚΑΘΑΡΖ ΚΑΒ ΚΑΗ CPA ΣΩΝ 

ΜΔΛΩΝ ΣΖ DAC ΓΗΑ ΣΟ 2001-

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 3.3 ΑΦΡΗΚΖ: ΚΑΘΑΡΖ 

ΚΑΒ ΚΑΗ CPA ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

ΣΖ DAC ΓΗΑ ΣΟ 2001-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/50/42261865.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/50/42261865.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/50/42261865.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/50/42261865.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/3/28/42264570.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/3/28/42264570.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/3/28/42264570.pdf
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Το εςπύηεπο πλαίζιο: Η Διακήπςξη ηος Παπιζιού και η επίηεςξη 

γενικόηεπυν αναπηςξιακών ζηόσυν 

Γηα λα είλαη ε αλάπηπμε δηαξθήο θαη ηζόηηκε ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνύλ ζέκαηα ηζόηεηαο, πεξηβαιινληηθήο βησζηκόηεηαο θαη 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινύλ θηλεηήξηεο 

δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο. Γηα παξάδεηγκα, έρεη θαηαδεηρηεί όηη ε άλνδνο 

ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ γπλαηθώλ κπνξεί λα κεηώζεη ηελ παηδηθή 

ζλεζηκόηεηα. 

Αλ θαη ε ζεκαζία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ απηώλ είλαη επξέσο 

απνδεθηή, ε πηνζέηεζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνύ ην 2005 παξείρε 

λέα ώζεζε γηα ηε κεηνπζίσζε ησλ δεζκεύζεσλ ζε πξάμε. Από κειέηεο 

πεξηπηώζεσλ αληινύληαη πέληε ρξήζηκα δηδάγκαηα γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνύ απνζθνπώληαο ζηελ πξνώζεζε 

γεληθόηεξσλ αλαπηπμηαθώλ ζηόρσλ.  

1
ν
 δίδαγκα: Η ελεξγή ζπκκεηνρή ηωλ θηωρώλ γπλαηθώλ θαη 

αλδξώλ εληζρύεη ηελ θπξηόηεηα θαη ηε ινγνδνζία όζνλ αθνξά ηα 

αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα. 

Ζ πξνζέγγηζε «από ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή» (bottom-up) 

ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ επξύηεξνπ δπλαηνύ κέξνπο κηαο 

θνηλόηεηαο ζηηο πνιηηηθέο ζπλνκηιίεο θαη ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο. Οη κειέηεο πεξηπηώζεσλ από ηε Εηκπάκπνπε θαη ην Πεξνύ 

δείρλνπλ ηηο ζεκαληηθέο θαη βηώζηκεο βειηηώζεηο πνπ κπνξνύλ λα 

επηηεπρζνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θησρώλ 

ζηε δηακόξθσζε ησλ πνιηηηθώλ, ησλ πξαθηηθώλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ πγεία. 

2
ν
 δίδαγκα: Μία πξνζέγγηζε ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ πνπ 

λα βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα βειηηώζεη ηηο ππεξεζίεο 

γηα όινπο ηνπο πνιίηεο.  

Οη πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ πιήξσο 

από ηελ αλάπηπμε κόλν εάλ ε θαηάζηαζε θαη νη αλάγθεο ηνπο 

θαηαλννύληαη θαηάιιεια. Σνύην δηεπθνιύλεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηεο «αλαιπηηθήο παξαθνινύζεζεο», δειαδή ηεο ρξήζεο δεδνκέλσλ 

πνπ αλαιύνληαη αλά θύιν, εζλόηεηα, θνηλσληθή ζέζε θ.ιπ.  

3
ν
 δίδαγκα: Πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηωλ θνηλώλ ζηξαηεγηθώλ 

βνήζεηαο γηα ηελ πξνώζεζε ηωλ αλαπηπμηαθώλ πξνηεξαηνηήηωλ.  

Οη δσξεηέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνώζεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκόηεηαο θαη ηεο 

ηζόηεηαο ησλ θύισλ κέζσ ηεο θαηάζηξσζεο θαη ηεο εθαξκνγήο 

θνηλώλ ζηξαηεγηθώλ βνήζεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ν δσξεηήο (ή νη 

δσξεηέο) πνπ θαηέρεη ην κεγαιύηεξν ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα θαη ηηο 

πεξηζζόηεξεο ηθαλόηεηεο ζε ηνκείο όπσο ε ηζόηεηα ησλ θύισλ κπνξεί 

λα πξσηνζηαηήζεη ζηελ πξνώζεζε ησλ ζηόρσλ απηώλ παξέρνληαο 

εκπεηξνγλσκνζύλε θαη ηερληθή ππνζηήξημε.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΉΓΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ 

ΚΛΗΜΑΚΩΖ – ΑΤΞΖΖ ΑΝΩ 

ΣΩΝ 100 ΔΚΑΣ. ΓΟΛΑΡΗΩΝ 

ΖΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/4/42262037.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/4/42262037.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/4/42262037.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/4/42262037.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/4/42262037.pdf
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4
ν
 δίδαγκα: Τα ιόγηα πξέπεη λα γίλνληαη πξάμεηο. 

Μνινλόηη έρνπλ γξαθηεί πνιιέο θαιέο δειώζεηο πνιηηηθήο γηα ηα 

δηθαηώκαηα, ηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκόηεηα, ηνλ απνθιεηζκό θαη ηελ 

ηζόηεηα ησλ θύισλ, ηνύηεο δελ επαξθνύλ. Παξαδείγκαηα από ηελ 

Οπγθάληα θαη ηε ηέξα Λεόλε θαηαδεηθλύνπλ ηε ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά ησλ θαηάιιεισλ πιαηζίσλ πξνϋπνινγηζκνύ θαη 

παξαθνινύζεζεο, ησλ ζπλεξγαζηώλ ζε επίπεδν θνηλόηεηαο, ηεο 

ζπλεγνξίαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ηεο νηθνδόκεζεο 

ηθαλνηήησλ ζηε κεηνπζίσζε ησλ θαιώλ πξνζέζεσλ ζε πξάμε θαη ηελ 

παξαγσγή απνηειεζκάησλ.  

5
ν
 δίδαγκα: Η ελαξκνληζκέλε ζηήξημε ηωλ δωξεηώλ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ αλνηθνδόκεζε ηθαλνηήηωλ ζε θαηαζηάζεηο 

αζηάζεηαο.  

Αθόκα θη αλ ζπρλά ηα αζηαζή θξάηε δε δηαζέηνπλ ηελ ηθαλόηεηα 

λα εθαξκόζνπλ άκεζα ηηο αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνύ, ηνύηεο  

ιεηηνπξγνύλ ελδερνκέλσο πξνο όθειόο ηνπο. Καιό παξάδεηγκα 

απνηειεί ε ηέξα Λεόλε ζηελ νπνία ε επηηπρία ησλ εθινγώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2007 νθεηιόηαλ, ελ κέξεη, ζηελ ελαξκόληζε ηεο 

ζηήξημεο ησλ αλαπηπμηαθώλ εηαίξσλ ηεο ρώξαο. 

Πολιηικέρ και πποζπάθειερ ηυν διμεπών δυπηηών 

Σν 2007 ε ζπλνιηθή θαζαξή θξαηηθή αλαπηπμηαθή βνήζεηα από ηηο 

ρώξεο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο κεηώζεθε θαηά 

8,5% ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο ζηα 103,5 δηζεθ. δνιάξηα ΖΠΑ. 

Δληνύηνηο, εμαηξνπκέλεο ηεο ειάθξπλζεο ηνπ ρξένπο, ε ΚΑΒ 

απμήζεθε θαηά 2% ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο, πνζνζηό πνπ παξέρεη κηα 

πην πξαγκαηηθή εηθόλα ηεο ζπλνιηθήο ηάζεο. 

ην παξαπάλσ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε επίδξαζε ηεο ειάθξπλζεο 

ηνπ ρξένπο ζηελ θαζαξή ΚΑΒ θαηά ην 2005 θαη ην 2006. Δπίζεο 

θαίλεηαη κηα κηθξή αύμεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ην 2005 πνπ 

νθεηιόηαλ θπξίσο ζηελ εηδηθή βνήζεηα πνπ ρνξεγήζεθε ζηηο πιεγείζεο 

ρώξεο ύζηεξα από ην ηζνπλάκη ζηνλ Ηλδηθό Ωθεαλό θαη ην ζεηζκό ζην 

Παθηζηάλ. Σα δηκεξή αλαπηπμηαθά έξγα θαη πξνγξάκκαηα 

πεξηνξίζηεθαλ  ειαθξώο ην 2006, αιιά απμήζεθαλ εθ λένπ ην 2007 

θαηαδεηθλύνληαο όηη νη δσξεηέο εκπινπηίδνπλ βαζκηαία ηα νηθεία 

βαζηθά πξνγξάκκαηα βνήζεηαο.  

Ζ πξόνδνο απηή, εληνύηνηο, ζπληειείηαη κε πνιύ αξγό ξπζκό γηα λα 

επηηξέςεη ζηνπο δσξεηέο λα εθπιεξώζνπλ ηηο δεζκεύζεηο ηνπο έσο ην 

2010. ηηο ζπλόδνπο θνξπθήο ηεο Οκάδαο ησλ 8 ζην Γθιελίγθιο θαη 

ηεο Υηιηεηίαο +5 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 

2005 νη δσξεηέο δεζκεύηεθαλ λα απμήζνπλ ηελ ΚΑΒ θαηά 50 δηζεθ. 

δνιάξηα ΖΠΑ ην 2010 (ζε ζρέζε κε ην 2004, ζε ηηκέο θαη 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηνπ 2004). Έσο ζήκεξα έρνπλ ρνξεγεζεί ή 

πξνγξακκαηηζηεί πεξίπνπ 21 δηζεθ. δνιάξηα ΖΠΑ. Ωο εθ ηνύηνπ, γηα 

λα εθπιεξώζνπλ ηηο δεζκεύζεηο ηνπο νη δσξεηέο ζα πξέπεη λα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 6.1 ΤΝΘΔΖ ΣΖ 

ΚΑΘΑΡΖ ΚΑΒ ΣΩΝ 

ΓΩΡΖΣΩΝ ΣΖ DAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/46/42261990.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/46/42261990.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/57/46/42261990.pdf
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ζπκπεξηιάβνπλ ζηνπο νηθείνπο πξνϋπνινγηζκνύο βνήζεηαο έλα 

επηπξόζζεην πνζό ύςνπο 30 δηζεθ. δνιαξίσλ ΖΠΑ ζε ηηκέο ηνπ 2004 

— πεξίπνπ 34 δηζεθ. δνιάξηα ΖΠΑ ζε ηηκέο ηνπ 2007.  

Με ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ νηθνλνκηθή 

ύθεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα απνθεπρζνύλ πεξηθνπέο ζηνπο 

πξνϋπνινγηζκνύο βνήζεηαο πνπ ζα κπνξνύζαλ ζα πξνθαιέζνπλ θξίζε 

ζηελ αλαπηπμηαθή βνήζεηα. Αληαπνθξηλόκελνη ζηελ θνηλή έθθιεζε 

ηνπ γεληθνύ γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ θ. Angel Gurría θαη ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο DAC θ. Eckhard Deutscher νη θύξηνη δσξεηέο ηνπ θόζκνπ έδσζαλ 

κηα ππόζρεζε βνήζεηαο ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 2008 ζηελ νπνία 

«επαλαβεβαίσζαλ πξνγελέζηεξεο δεζκεύζεηο γηα ηελ αύμεζε ηνπ 

όγθνπ ηεο βνήζεηαο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ξνώλ βνήζεηαο ζε επίπεδα 

ζύκθσλα κε ηηο δεζκεύζεηο απηέο». 

Ζ «Έθζεζε Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο» εθδίδεηαη εηεζίσο από 

ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο ηνπ ΟΟΑ, ελόο 

θόξνπκ όπνπ ζεκαληηθνί δηκεξείο δσξεηέο ζπλεξγάδνληαη γηα ηε 

ζηήξημε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. ηελ έθζεζε πεξηέρνληαη δεδνκέλα 

θαη ζηνηρεία γηα ηηο πην πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηε δηεζλή βνήζεηα. 
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