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Έκθεση Αναπτσξιακής Σσνεργασίας 2010 

Περίληψη στα ελληνικά 

 Η «Έθζεζε Αλαπηπμηαθήο Σπλεξγαζίαο» ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο (DAC) ηνπ 

ΟΟΣΑ είλαη ε βαζηθή εηήζηα πεγή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη αλαιύζεσλ πνπ αθνξνύλ ηηο πην 

πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηε δηεζλή βνήζεηα. 

 Μνινλόηη απνκέλνπλ κόλν πέληε ρξόληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ Αλαπηπμηαθώλ Σηόρσλ ηεο 

Φηιηεηίαο (ΑΣΦ), ππνιείπνληαη πνιιά λα γίλνπλ αθόκα. Γεδνκέλεο όκσο ηεο νηθνλνκηθήο, ηεο 

επηζηηηζηηθήο θαη ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, ην εγρείξεκα απηό δελ είλαη 

απιή ππόζεζε. Σηελ παξνύζα έθζεζε πεξηγξάθεηαη ε ηαρεία αληίδξαζε ηεο DAC, ε νπνία 

ζπκπεξηέιαβε κε ηξόπν ζαθή ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε απηώλ ησλ θξίζεσλ ζην πνιηηηθό ηεο 

ζεκαηνιόγην θαη θξάηεζε ηελ αλαπηπμηαθή θνηλόηεηα επηθεληξσκέλε ηόζν ζηελ παξνρή 

πεξηζζόηεξεο βνήζεηαο όζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ρνξήγεζή ηεο 

 Σε πεξίνδν νηθνλνκηθήο αβεβαηόηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα είλαη ε βνήζεηα νηθνλνκηθά 

αληαπνδνηηθή θαη λα δηαζθαιίδεηαη όηη δε γίλεηαη αληηθείκελν θαηαρξήζεσλ. Η αλαπηπμηαθή 

θνηλόηεηα αληέδξαζε δίλνληαο κεγαιύηεξε έκθαζε ζηε δηαθζνξά, ζηνρεύνληαο θαη 

θνηλνπνηώληαο ζαθείο αλαπηπμηαθέο επηδξάζεηο, απμάλνληαο ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ γηα ηελ νηθνδόκεζε ηθαλνηήησλ θαη εληείλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ζην 

θησρόηεξν 30% ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ - έλα θαίξην βήκα πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ΑΣΦ. 

Σηελ έθζεζε επίζεο πεξηγξάθεηαη πώο νη ρώξεο κέιε ηεο DAC πξνηίζεληαη λα θαηαζηήζνπλ ηε 

βνήζεηα πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθή θαηά ηηο επόκελεο δεθαεηίεο δηαζθαιίδνληαο όηη ην δήηεκα 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ιακβάλεηαη ππόςε ζε όιεο ηηο επηινγέο πνιηηηθήο ηνπο θαη 

δηακνξθώλνληαο κηα επξύηεξε θαη ζπλνιηθόηεξε πξνζέγγηζε. 

 Η έθζεζε απηή δεκνζηεύεηαη επίζεο ζην Γηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 

πξνζβαζηκόηεηα ζην βαζηθό έξγν ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο ηνπ ΟΟΣΑ θαη λα 

ηθαλνπνηεζνύλ νη αλάγθεο ησλ ρνξεγώλ βνήζεηαο κέζσ ηεο άκεζεο θαη εύθνιεο πξόζβαζεο ζηηο 

αλαιύζεηο θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο. 

 

 

«Η ζπλδπαζκέλε επελέξγεηα ηεο επηζηηηζηηθήο, ηεο ελεξγεηαθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο απνηειεί 

πξσηαξρηθή πξόθιεζε γηα ηελ αλαπηπμηαθή θνηλόηεηα, ζέηνληαο εξσηήκαηα δηεξεύλεζεο ησλ πξαγκαηηθώλ 

αλαπηπμηαθώλ επηδξάζεσλ, ησλ ηξόπσλ θαηάδεημή ηνπο, ησλ πξαγκαηηθώλ αηηηώλ ηνπο, θαζώο θαη ηεο 

ηθαλόηεηάο καο λα ηηο ειέγρνπκε θαη λα ινγνδνηνύκε γη'απηέο». - Eckhard Deutscher, πξόεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο 
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Η «Έθζεζε Αλαπηπμηαθήο Σπλεξγαζίαο» εθδίδεηαη εηεζίσο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο 

Βνήζεηαο (DAC) ηνπ ΟΟΣΑ. Πξόθεηηαη γηα έλα θόξνπκ πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο ζεκαληηθνύο δηκεξείο 

δσξεηέο δηεπθνιύλνληαο ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ θνηλώλ ηνπο 

πξνζπαζεηώλ γηα ηε ζηήξημε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Σηελ έθζεζε πεξηέρνληαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη 

αλαιύζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο πην πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηε δηεζλή βνήζεηα. 

Πξνινγίδνληαο ηελ παξνύζα έθζεζε (Κεθάιαην 1) ν θ. Eckhard Deutscher επηζεκαίλεη όηη, κνινλόηη 

απνκέλνπλ κόλν πέληε ρξόληα γηα λα επηηεπρζνύλ νη Αλαπηπμηαθνί Σηόρνη ηεο Φηιηεηίαο, ππνιείπνληαη πνιιά 

λα γίλνπλ αθόκα. Λόγσ ηεο νηθνλνκηθήο, ηεο επηζηηηζηηθήο θαη ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη ν 

πιαλήηεο ζήκεξα ηνύην ην εγρείξεκα είλαη πιένλ πνιύ πην δύζθνιν ζε ζύγθξηζε κε ην 2000 όπνπ 

ζπκθσλήζεθαλ νη ζηόρνη. 

Καηά ην πεξαζκέλν έηνο ε DAC αληαπνθξίζεθε ζηελ πξόθιεζε απηή θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηεο γηα λα 

παξακείλεη ε αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ησλ θξίζεσλ θύξηα πξνηεξαηόηεηα ηνπ πνιηηηθνύ ζεκαηνινγίνπ, 

βνεζώληαο παξάιιεια ηελ αλαπηπμηαθή θνηλόηεηα λα δηακνξθώζεη ηελ θαιύηεξε απάληεζή ηεο. Ο θ. 

Deutscher επηζεκαίλεη όηη ε αλαπηπμηαθή θνηλόηεηα πξέπεη λα απνθύγεη λα ελεξγήζεη όπσο ζε πεξηπηώζεηο 

αληηκεηώπηζεο θξίζεο ή ππξόζβεζεο. Αληίζεηα πξέπεη λα παξακείλεη ζαθώο θαη αδηάπησηα επηθεληξσκέλε 

ζηηο αξρέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή βνήζεηα πνπ θαηνρπξώλνληαη ζηε Γηαθήξπμε ηνπ Παξηζηνύ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο βνήζεηαο θαη ζην Θεκαηνιόγην Γξάζεο ηεο Άθθξαο (Παξάξηεκα A): «Ο θόζκνο 

έρεη αιιάμεη βαζηά, όκσο νη αλαπηπμηαθνί καο ζηόρνη παξακέλνπλ νη ίδηνη». 

Τεξώληαο ηηο ππνζρέζεηο καο 

Καζώο ε έθηαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαηέζηε ζαθήο, ε αλαπηπμηαθή 

θνηλόηεηα παξαθνινύζεζε ζηελά ηελ πνξεία ησλ επηπέδσλ ηεο Κξαηηθήο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο (ΚΑΒ). Η 

αλαθνύθηζε ήηαλ απηή όηαλ ε DAC δεκνζίεπζε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύζαλ ηελ ΚΑΒ γηα ην 2008, ηα νπνία 

έδεημαλ όηη ν όγθνο ηεο βνήζεηαο αλήξζε ζηα πςειόηεξα από πνηέ απόιπηα επίπεδα: 121,5 δηζεθαηνκκύξηα 

δνιάξηα ΗΠΑ. Η πιεηνλόηεηα ησλ δσξεηξηώλ ρσξώλ ηεο DAC ζρεδηάδεη επηπξόζζεηεο απμήζεηο ηεο 

βνήζεηαο, όκσο πξέπεη λα γίλνπλ αθόκα αξθεηά γηα λα εθπιεξσζνύλ νη ππνζρέζεηο πνπ δόζεθαλ ζην 

πιαίζην ησλ ζπλόδσλ θνξπθήο ηεο Οκάδαο ησλ 8 ζην Gleneagles θαη ηεο Φηιηεηίαο +5 ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ, όπνπ πξνγξακκαηίζηεθε αύμεζε ηεο βνήζεηαο ζηα 130 δηζεθ. δνιάξηα ΗΠΑ έσο ην 2010 ζε 

ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2004. * Όκσο δελ ηήξεζαλ όινη νη δσξεηέο ηηο δεζκεύζεηο ηνπο θαη έηζη δηαθπβεύεηαη ε 

αμηνπηζηία όισλ (Κεθάιαην 1 θαη 8). Η DAC ζα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί εάλ νη δσξήηξηεο ρώξεο ηεξνύλ 

ηηο ππνζρέζεηο βνήζεηαο. 

Σεκαληηθή έλδεημε ηεο πξνόδνπ ησλ δσξεηώλ όζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο βνήζεηαο είλαη ν 

βαζκόο αλεμαξηεζίαο ηεο παξνρήο ηεο από «εκπνξηθά λήκαηα», δειαδή θαηά πόζν είλαη «απνδεζκεπκέλε» 

από πξνκεζεπηέο ζηε δσξήηξηα ρώξα. Οη δσξήηξηεο ρώξεο κέιε ηεο DAC ππνζρέζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 

Θεκαηνινγίνπ Γξάζεο ηεο Άθθξαο λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηαρύηεξεο πξνόδνπ 

σο πξνο ηελ απνδέζκεπζε ηεο βνήζεηαο πνπ ρνξεγνύλ. Δληνύηνηο, κνινλόηη νη δσξεηέο αλαθέξνπλ όηη ην 

79% ηεο ζπλνιηθήο δηκεξνύο Κξαηηθήο Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο (ΚΑΒ) είλαη απνδεζκεπκέλε (ζηνηρεία ηνπ 

2007), ην κεξίδην ηεο βνήζεηαο πνπ θαηαιήγεη ζε πξνκεζεπηέο ηεο δσξήηξηαο ρώξαο παξακέλεη ιόγνο 

αλεζπρίαο. 

* Γεδνκέλνπ όηη αξθεηνί από ηνπο ζηόρνπο εθθξάζηεθαλ σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΔ (Αθαζάξηζην Δζληθό 

Δηζόδεκα), ε ζπξξίθλσζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηηο δσξήηξηεο ρώξεο κείσζε ζπλαθόινπζα ηε ζπλνιηθή αμία ηεο 

ελ ιόγσ πξνβνιήο ζε 124 δηζεθ. δνιάξηα ΗΠΑ ζε ηηκέο ηνπ 2004. 

Γείρλνληαο όηη ε βνήζεηα επηθέξεη απνηειέζκαηα 

Σηελ παξνύζα πεξίνδν νηθνλνκηθήο ιηηόηεηαο νη πνιίηεο ησλ δσξεηξηώλ θαη ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ 
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εμίζνπ ζέινπλ δηαβεβαηώζεηο όηη ε βνήζεηα επηθέξεη απνηειέζκαηα, όηη είλαη νηθνλνκηθά αληαπνδνηηθή θαη 

όηη δε γίλεηαη αληηθείκελν θαηαρξήζεσλ από δηεθζαξκέλεο θπβεξλήζεηο. Η αλαπηπμηαθή θνηλόηεηα 

αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο απηέο κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο: 

 Καηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Η Γηαθήξπμε ηνπ Παξηζηνύ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

βνήζεηαο θαζνξίδεη έλα ζαθέο, πξαθηηθό ζρέδην γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ζεηηθήο 

επίδξαζεο ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο κέζσ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

Γεζκεύεη ηνπο δσξεηέο λα απμήζνπλ ηε ζηήξημή ηνπο ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ 

θαηά ηεο δηαθζνξάο, λα επζπγξακκηζηνύλ κε ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ ελ ιόγσ ρσξώλ θαη λα 

πξνσζήζνπλ ηελ ηνπηθή νηθεηνπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

Οη πόξνη πνπ δηαζέηνπλ νη δσξήηξηεο ρώξεο γηα ηελ πινπνίεζε πξσηνβνπιηώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηε 

βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ζε ηνκείο όπνπ είλαη πνιύ πηζαλό λα αλαπηπρζνύλ θαηλόκελα 

δηαθζνξάο, όπσο νη δεκόζηεο ζπκβάζεηο θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε, απμήζεθαλ ζηαζεξά 

(Γξάθεκα 7.1, Κεθάιαην 7). 

 Γηαρείξηζε κε γλώκνλα ηελ επίηεπμε αληηθηύπνπ. Πνιιέο ρώξεο κέιε ηεο DAC κεηαξξπζκίδνπλ ηα 

αλαπηπμηαθά ηνπο ζπζηήκαηα, νύησο ώζηε ε δηαρείξηζή ηνπο λα αζθείηαη «από θαη γηα ηελ παξαγσγή 

απνηειεζκάησλ». Με άιια ιόγηα, ηα ζπζηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδνληαη πιήξσο πξνο 

ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ αληηθηύπνπ όζνλ αθνξά ηε κείσζε ηεο θηώρεηαο αιιά θαη ηνπο άιινπο 

ΑΣΦ (Κεθάιαην 2). Γηα παξάδεηγκα, πεξηζζόηεξνη δσξεηέο ζήκεξα πξνζδηνξίδνπλ ζρέδηα θαη 

πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνπλ είηε νη ίδηνη είηε νη εηαίξνη ηνπο. 

Δπίζεο δηαζθαιίδνπλ όηη ηα ελ ιόγσ πξνγξάκκαηα έρνπλ ζαθείο ζηόρνπο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί 

ε κέηξεζε ηνπ αληηθηύπνπ ηνπο. Καη πεξηζζόηεξνη δσξεηέο αλαπηύζζνπλ κεραληζκνύο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

θαηά ηε δηακόξθσζε άιισλ ζρεδίσλ θαη πνιηηηθώλ. Όκσο ε ελζσκάησζε παξόκνησλ ζπζηεκάησλ -

θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο από ηα απνηειέζκαηα ζε απηή επίδξαζε ζηε θηώρεηα θαη ζε 

άιιεο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο - απνηειεί πξόθιεζε γηα όινπο ηνπο δσξεηέο. 

 Μέηξεζε ηνπ αληηθηύπνπ. Η αμηνιόγεζε - ε νπνία θαζηζηά δπλαηή ηε κέηξεζε ηνπ αληηθηύπνπ 

ζηνπο αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο - είλαη έλαο πνιύ ζεκαληηθόο κεραληζκόο δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο. 

Γηα λα βνεζήζεη ηνπο δσξεηέο λα βειηηώζνπλ ηελ αμηνιόγεζή ηνπο θαη λα εληζρύζεη ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο γηα ηελ επίηεπμε θνηλώλ ζηόρσλ, ε DAC αλαπηύζζεη λέα πξόηππα πνηόηεηαο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε (Κεθάιαην 2). 

 Κνηλνπνίεζε ηνπ αληηθηύπνπ. Γελ είλαη εύθνιν λα θαηαδεηρζεί θαη λα θνηλνπνηεζεί όηη ε δηαρείξηζε 

ησλ θνλδπιίσλ βνήζεηαο είλαη νξζή θαη όηη ηα θνλδύιηα απηά όλησο έρνπλ αληίθηππν. Δπεηδή νη 

αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνύ επηθεληξώλνληαη ζηε δηαδηθαζία - γηα παξάδεηγκα, ζηε 

δηνρέηεπζε ηεο βνήζεηαο κέζσ ησλ νηθείσλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξώλ θαη ησλ θνηλώλ δξάζεσλ ησλ 

δσξεηώλ - είλαη δύζθνιν λα απνδνζνύλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο δσξεηέο. 

Οη ρώξεο κέιε ηεο DAC δηεξεπλνύλ θαηλνηόκνπο ηξόπνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξόθιεζε ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηνπ αληηθηύπνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε Ιαπσλία ρξεζηκνπνηεί ην πιαίζην αμηνιόγεζεο 

επηδόζεσλ ησλ ρσξώλ εηαίξσλ (πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

πξνόδνπ) γηα ηηο ππνβαιιόκελεο εθζέζεηο ηεο. Η πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ζηνπο δσξεηέο λα 

ρξεζηκνπνηνύλ θνηλνύο δείθηεο, ηδηαίηεξα εθείλνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηηο ρώξεο εηαίξνπο 

(Κεθάιαην 2). 

Οηθνδόκεζε ηθαλνηήησλ γηα απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε 

Γηα λα είλαη ε βνήζεηα απνηειεζκαηηθή, νη δσξεηέο πξέπεη λα δίλνπλ κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα ζηηο 

αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο θαη δηαδηθαζίεο ησλ ρσξώλ εηαίξσλ ζε ζρέζε κε ηηο δηθέο ηνπο αλαπηπμηαθέο 

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο. Τνύην ζεκαίλεη, κεηαμύ άιισλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ νηθείσλ δηνηθεηηθώλ 

ζπζηεκάησλ κηαο ρώξαο γηα ηελ παξάδνζε ηεο βνήζεηαο (Κεθάιαην 3). Γεθαεηίεο εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 
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αλάπηπμεο δείρλνπλ όηη ε παξάθακςε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πνιηηηθώλ κίαο ρώξαο απνδπλακώλεη ηελ 

ηθαλόηεηά ηεο λα θαζνξίζεη ε ίδηα ην κέιινλ ηεο. Δπηηπγράλεηαη ν ζηόρνο ηνπ ΟΟΣΑ όζνλ αθνξά ηε ρξήζε 

ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ πξνζπαζεηώλ βνήζεηαο; Μόλν ην 45% ηεο 

βνήζεηαο πξνο ηηο 54 αλαπηπζζόκελεο ρώξεο πνπ εμεηάζηεθαλ ην 2008 ρνξεγήζεθε κέζσ ησλ νηθείσλ 

εζληθώλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο (Γξάθεκα 3.1, Κεθάιαην 3) θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξώλ εηαίξσλ κεηώζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2007. 

Λόγσ θόβσλ γηα δηαθζνξά ή ιόγσ ηεο απνπζίαο ηθαλνηήησλ, γηα παξάδεηγκα, πνιινί δσξεηέο ζεσξνύλ 

πνιύ παξάηνικν λα αθήζνπλ κία αλαπηπζζόκελε ρώξα λα δηαρεηξηζηεί κόλε ηεο ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα 

πνπ ηεο ρνξεγείηαη. Δληνύηνηο, νη θίλδπλνη πνπ δηαπηζηώλνληαη ζηε ρξήζε ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ 

ρξεηάδεηαη λα ζηαζκηζηνύλ ζε ζρέζε κε ηηο σθέιεηεο, νη νπνίεο ζπρλά δελ είλαη νύηε θαηαλνεηέο νύηε 

θνηλνπνηνύληαη επαξθώο. Έλαο ιόγνο είλαη όηη νη σθέιεηεο είλαη ζεζκηθέο, καθξνπξόζεζκεο θαη δηάρπηεο. 

Η DAC ηνπ ΟΟΣΑ ελζαξξύλεη θαη ζηεξίδεη ηνπο δσξεηέο ζηε ρξήζε ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ θαη 

δηαπηζηώλεη κε ηθαλνπνίεζε ηελ πξόνδν πνπ ζπληειείηαη από κεξηθνύο δσξεηέο όζνλ αθνξά ηε 

ζπζηεκαηηθή ζηήξημε θαη ηε κέηξεζε ηεο ρξήζεο ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη δεκηνπξγήζεη έλα εζσηεξηθό ζύζηεκα πιεξνθόξεζεο 

γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ. Μεξηθέο δσξήηξηεο 

ρώξεο επηπιένλ αζθνύλ πηέζεηο ζηνπο εηαίξνπο από ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ λα εξγαζηνύλ κέζσ ησλ 

εζληθώλ ζπζηεκάησλ. Η DAC έρεη δεκηνπξγήζεη κηα παγθόζκηα ζύκπξαμε γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε ρξήζε 

ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ (Global Partnership on Strengthening and Using Country Systems), πνπ 

πεξηιακβάλεη δσξήηξηεο ρώξεο θαη ρώξεο εηαίξνπο θαη πνπ πξνεδξεύεηαη από θνηλνύ από ηελ Γθάλα θαη ηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 

Η κειινληηθή πνξεία: Η δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δελ απνηειεί πιένλ επηινγή 

Γελ κπνξνύκε λα αληεπεμέξζνπκε ζηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ΑΣΦ κέζσ ελόο επηθπιαθηηθνύ 

θαη πεξηνξηζκέλνπ ζεκαηνινγίνπ αλάπηπμεο. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα θαηαδείρζεθαλ νη ηξόπνη κε ηνπο 

νπνίνπο άιινη παγθόζκηνη παξάγνληεο πέξα από ηε βνήζεηα αζθνύλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε. Πην 

ζεκειηώδεηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην παξαδνζηαθό πιαίζην 

βνήζεηαο είλαη ζήκεξα δσηηθήο ζεκαζίαο. 

Πξώηνλ, εάλ δελ αληηκεησπηζηεί ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε πξόνδνο πξνο ηελ επίιπζε άιισλ βαζηθώλ 

αλαπηπμηαθώλ πξνηεξαηνηήησλ ζα ππνλνκεπζεί ζνβαξά (Πίλαθαο 5.1, Κεθάιαην 5). 

Καζώο ν αλαπηπγκέλνο θόζκνο επεμεξγάδεηαη ηηο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, όιεο νη ρώξεο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηξνρηά νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο κε 

ρακειά επίπεδα εθπνκπώλ άλζξαθα. Ο δε αλαπηπζζόκελνο θόζκνο ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο επηπηώζεηο ηνπ ήδε κεηαβαιιόκελνπ θιίκαηνο. Τα κέηξα πξνζαξκνγήο πξέπεη λα γίλνπλ αλαπόζπαζηε 

ζπληζηώζα ησλ νηθνλνκηθώλ πνιηηηθώλ, ησλ αλαπηπμηαθώλ ζρεδίσλ θαη ησλ πξνζπαζεηώλ δηεζλνύο 

βνήζεηαο. Η DAC έρεη δηακνξθώζεη έλα πιαίζην θαζνδήγεζεο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ε 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε όια ηα επίπεδα ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο, από ην ηνπηθό 

επίπεδν ζε επίπεδν ζρεδίνπ θαη έσο ην επίπεδν εζληθήο πνιηηηθήο. Αλ θαη νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο εηαίξνη 

πξέπεη λα εγνύληαη ησλ πξνζπαζεηώλ έληαμεο ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, νη δηεζλείο δσξεηέο 

έρνπλ επίζεο λα δηαδξακαηίζνπλ θαίξην ξόιν ζηε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπο είηε κέζσ ηεο άκεζεο 

ρξεκαηνδόηεζεο είηε κέζσ ηεο πξνώζεζεο ηεο νηθνδόκεζεο ηθαλνηήησλ, γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηνπ θιίκαηνο ή γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

ηε κειέηε ησλ πξνηεξαηνηήησλ πξνζαξκνγήο ζε εζληθό επίπεδν (Κεθάιαην 5). 

Γεύηεξνλ, κνινλόηη ζε πνιιέο ρώξεο ζπληειείηαη πξόνδνο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ Αλαπηπμηαθώλ Σηόρσλ ηεο 
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Φηιηεηίαο, ην έλα ηξίην όισλ ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ βξαδππνξεί (Γξάθεκα 6.1, Κεθάιαην 6). Απηή ε 

νκάδα ησλ πεξίπνπ 50 ρσξώλ είλαη νη θησρόηεξεο κεηαμύ ησλ θησρώλ. Σηελ πιεηνλόηεηά ηνπο ε θαηάζηαζε 

επηδεηλώλεηαη ιόγσ ησλ βίαησλ ζπγθξνύζεσλ θαη ηεο θαθήο δηαθπβέξλεζεο. Καη κνινλόηη είλαη απνδέθηεο 

ηνπ 38% ηεο ζπλνιηθήο ΚΑΒ, πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ζε απηά ηα επάισηα θξάηε είλαη 

ζεκειηώδεο, εάλ ζέινπκε λα επηηεπρζνύλ νη ΑΣΦ. Αλαγλσξίδνληαο όηη ηα επάισηα θξάηε ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, νη Υπνπξγνί Αλάπηπμεο ηνπ ΟΟΣΑ πξνζππέγξαςαλ κηα δέζκε δέθα αξρώλ γηα ηελ 

νξζή δηεζλή δξάζε ζε επάισηα θξάηε θαη θαηαζηάζεηο (2007). Οη εξγαζίεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ αξρώλ απηώλ ζε έμη επάισηα θξάηε απέδεημαλ όηη ζπληζηνύλ έλα ρξήζηκν πιαίζην γηα ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ δξάζεσλ ζε ηόζν πνιύπινθα θαη δύζθνια πεξηβάιινληα. 

Τξίηνλ, ε πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ ρακεινύ εηζνδήκαηνο ζεσξνύλ όηη ην εκπόξην είλαη κία βαζηθή 

ζπληζηώζα ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηε κείσζε ηεο θηώρεηαο. Η 

απμαλόκελε εμσζηξέθεηα ησλ αγνξώλ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από πνιηηηθέο πνπ ζα θαηαλείκνπλ ηα νθέιε 

από ην εκπόξην ηζόηηκα κεηαμύ αιιά θαη εληόο ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ λα 

βγνπλ νη θάηνηθνί ηνπο από ηε θηώρεηα (Κεθάιαην 4). Τνύην είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό δεδνκέλεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία νδήγεζε ζηε κείσζε ησλ εκπνξηθώλ ξνώλ θαηά πεξίπνπ 10% ππνλνκεύνληαο 

ηελ εκπηζηνζύλε ζην ξόιν ηνπ εκπνξίνπ σο θηλεηήξηαο δύλακεο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο 

κείσζεο ηεο θηώρεηαο. Η Πξσηνβνπιία Βνήζεηαο γηα ην Δκπόξην (Aid-for-Trade Initiative) απνζθνπεί λα 

βνεζήζεη ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο λα ππεξβνύλ ηα εκπόδηα ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθόξεζε, ηελ πνιηηηθή, 

ηηο δηαδηθαζίεο ή ηηο ππνδνκέο πνπ παξεκπνδίδνπλ πνιιέο από απηέο λα επσθειεζνύλ από ηε κεγαιύηεξε 

πξόζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο ή λα αληαγσληζηνύλ πινπζηόηεξεο ρώξεο. Η παξαθνινύζεζε ηεο 

πξσηνβνπιίαο πξόζθαηα από ηνλ ΟΟΣΑ δείρλεη όηη έρνπλ επηηεπρζεί πνιιά από ηελ έλαξμή ηεο ην 2005 

θπξίσο όζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο ηεο βνήζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ 

θιηκαθσηή αύμεζε ησλ πόξσλ από ηνπο δσξεηέο. 

Υπό απηέο ηηο λέεο παγθόζκηεο ζπλζήθεο, ε επίηεπμε πξνόδνπ ζε απηνύο θαη ζε άιινπο ζεκαληηθνύο ηνκείο 

ζεκαίλεη ην κεηαζρεκαηηζκό ηεο DAC πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα. Η κειινληηθή DAC ζα ζπκκεηέρεη ζε πνιύ 

κεγαιύηεξν βαζκό ζηελ επξύηεξε αλαπηπμηαθή θνηλόηεηα, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλεθηηθόηεηα ησλ πνιηηηθώλ 

ζε όια ηα επίπεδα, θαη όρη κόλν ζην πιαίζην ηεο βνήζεηαο ή ηεο αλάπηπμεο, θαη θαζηζηώληαο παγθόζκηα 

δεηήκαηα όπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην ηζόηηκν δηεζλέο εκπόξην ηθαλά λα επεξεάζνπλ ηε ράξαμε θαη ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθήο. Τνύην ζα απαηηήζεη θαιύηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα εξγαιεία πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα 

αμηνινγήζεηο από νκόηηκνπο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (Κεθάιαην 8). Σεκαίλεη επίζεο κεγαιύηεξε έκθαζε 

ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ αληηθηύπνπ θαη ακνηβαία ινγνδνζία. Τέινο, ζεκαίλεη κεγαιύηεξε 

ζπκκεηνρηθόηεηα θαη πξννξαηηθόηεηα θαηά ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο, γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο 

πξνζρώξεζεο λέσλ κειώλ ζηε DAC. Καη παξαζέηνληαο ηα ιόγηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο DAC: «Πξέπεη λα 

ζεσξήζνπκε ηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία σο κηα ζηξαηεγηθή επέλδπζε ζε έλα θνηλό κέιινλ. Σε έλα 

παγθνζκηνπνηεκέλν θόζκν απνηειεί βαζηθό κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηαζεξόηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο, ηεο αλζξώπηλεο αζθάιεηαο θαη ηεο ηζόηεηαο επθαηξηώλ γηα όινπο». 
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