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ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  

Το µέλλον της δηµοσιονοµικής στήριξης της ΕΕ στις τρίτες χώρες 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) που ορίστηκαν το 2000 έθεσαν σε 
κινητοποίηση τη διεθνή στήριξη για την ανάπτυξη και ενεργοποίησαν άλλες πρωτοβουλίες 
για την αύξηση του όγκου και της αποτελεσµατικότητας της βοήθειας, µε βάση µια καλή 
εταιρική σχέση µεταξύ των χορηγών και των χωρών - εταίρων. Η συναίνεση του Μοντερέι 
(2002), η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη (2005), η ∆ιακήρυξη του Παρισιού 
για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας (2005) και το σχέδιο δράσης της Άκρας (2008) 
αποτελούσαν σηµαντικά ορόσηµα στη διαδικασία αυτή, καθορίζοντας τις πέντε βασικές 
αρχές της αυτοδιάθεσης, της ευθυγράµµισης, της εναρµόνισης, της διαχείρισης µε άξονα τα 
αποτελέσµατα και της αµοιβαίας ευθύνης. 

Το 2000 η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση σχετικά µε τη δηµοσιονοµική στήριξη: «Κοινοτική 
στήριξη των προγραµµάτων οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και διαρθρωτικής προσαρµογής: 
απολογισµός και προοπτικές»1. Αυτό βοήθησε στον σχεδιασµό της δηµοσιονοµικής στήριξης 
για την επόµενη δεκαετία. Με πέντε χρόνια έως τη λήξη της προθεσµίας των ΑΣΧ του 2015, 
η δηµοσιονοµική στήριξη αποτελεί ένα όλο και πιο σηµαντικό στοιχείο στην ατζέντα για την 
αποτελεσµατικότητα της βοήθειας. Κατά την περίοδο 2003-2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανέλαβε υποχρεώσεις δηµοσιονοµικής στήριξης που ανήλθαν σε συνολικό ποσό άνω των 13 
δισεκατ. ευρώ (περίπου το 25% όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων αυτής της περιόδου). 
Περίπου 56% των αναλήψεων υποχρεώσεων αφορούσαν τις χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής 
και Ειρηνικού (ΑΚΕ), 24% τις γειτονικές χώρες, 8% την Ασία, 6% τη Λατινική Αµερική και 
5% τη Νότια Αφρική.  

Πάντως, διατυπώνονται όλο και περισσότερο ερωτήµατα σχετικά µε την ποιότητα, τη σχέση 
κόστους-οφέλους και τις επιπτώσεις της δηµοσιονοµικής στήριξης εκ µέρους των 
ενδιαφεροµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών. 
Τα ερωτήµατα απαιτούν απαντήσεις αφού η Επιτροπή εργάζεται για τη βελτίωση της 
προσέγγισής της στη δηµοσιονοµική στήριξη. Στα βασικά θέµατα περιλαµβάνονται: i) η 
πολιτική διακυβέρνηση και ο ρόλος του πολιτικού διαλόγου· ii) η φύση του διαλόγου 
πολιτικής, ο ρόλος της υπό όρους παροχής βοήθειας και οι δεσµοί µε τις επιδόσεις και τα 
αποτελέσµατα· iii) η εθνική και η αµοιβαία ευθύνη· iv) ο προγραµµατισµός της 
δηµοσιονοµικής στήριξης και η συνεκτικότητά της µε άλλα µέσα· v) η ενίσχυση της 
αξιολόγησης των κινδύνων και η αντιµετώπιση της απάτης και της διαφθοράς· vi) η 
δηµοσιονοµική στήριξη σε ευαίσθητες καταστάσεις· και vii) η ανάπτυξη, η φορολογική 
πολιτική και η κινητοποίηση εγχώριων εσόδων. Απαιτείται επίσης βελτιωµένος συντονισµός 
σε όλη την ΕΕ, αφού η συνθήκη της Λισαβόνας και η σύσταση µιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας 
εξωτερικής δράσης αλλάζουν το θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ όπου παρέχεται δηµοσιονοµική 
στήριξη.  

Ο στόχος της εν λόγω Πράσινης Βίβλου είναι να συγκεντρωθούν απόψεις από τα µέρη όσον 
αφορά τους στόχους και τη χρήση της δηµοσιονοµικής στήριξης της ΕΕ, µε βάση την κοινή 
εµπειρία των τελευταίων 10 ετών, ενώ συγχρόνως θα αναγνωρίζονται διαφορές στο πλαίσιο 
και τη φύση της συνεργασίας της ΕΕ µε διάφορες περιοχές και χώρες. Οι ειδικοί στόχοι της 
Πράσινης Βίβλου είναι να προσδιοριστούν οι δυνατότητες και οι προκλήσεις, να τεθούν 
ειδικά ερωτήµατα για το πώς µπορεί να γίνει εκµετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών και πώς 

                                                 
1 COM(2000)58, 04/02/2000. 
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µπορούν να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις και να συγκεντρωθούν απόψεις και αποδεικτικά 
στοιχεία που θα βελτιώσουν την προσέγγισή µας στη δηµοσιονοµική στήριξη.  

Ένα µεγάλο µέρος της δηµοσιονοµικής στήριξης της ΕΕ παρέχεται σε αναπτυσσόµενες χώρες 
και κατά συνέπεια δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην αναπτυξιακή συνεργασία. Αλλά, το 
αντικείµενο του παρόντος εγγράφου καλύπτει τη δηµοσιονοµική στήριξη της ΕΕ σε όλες τις 
περιοχές, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές µεταξύ των αναπτυσσόµενων χωρών και επίσης 
τις διαφορές µε τις υποψήφιες και τις δυνητικά υποψήφιες χώρες ΕΕ, τις γειτονικές χώρες, 
στις οποίες η ευρωπαϊκή συνεργασία και εταιρική σχέση προορίζονται να στηρίξουν τη 
µεταρρύθµιση και τη µετάβαση για να επιτρέψουν στενότερη πολιτική σύνδεση και βαθµιαία 
οικονοµική ολοκλήρωση. Κατά συνέπεια, τα θέµατα που θίγονται στο παρόν έγγραφο 
ποικίλουν και µπορούν να προκαλέσουν ποικίλες απαντήσεις για διάφορες περιοχές.  

Το τµήµα 2 ορίζει τη δηµοσιονοµική στήριξη. Το τµήµα 3 αναλύει την πείρα και 
προσδιορίζει ορισµένες βασικές αρχές για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της 
δηµοσιονοµικής στήριξης. Το τµήµα 4 θέτει ορισµένα από τα πλέον επίµαχα ζητήµατα που 
αποτελούν τον κύριο όγκο του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης. Το τµήµα 5 περιέχει τα 
συµπεράσµατα. Τα ενηµερωτικά συνοδευτικά έγγραφα διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό 
τόπο [διεύθυνση δικτυακού τόπου]. 

Η παρούσα Πράσινη Βίβλος θα δηµοσιευτεί στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής 
(http://ec.europa.eu/yourvoice/). Η διαβούλευση θα διεξαχθεί από τις 19 Οκτωβρίου έως τα 
τέλη ∆εκεµβρίου 2010 και είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφεροµένους. Ιδιώτες, 
οργανισµοί και χώρες καλούνται να στείλουν τις συνεισφορές τους, µε τη µορφή απαντήσεων 
σε ερωτήσεις που περιέχονται στο έγγραφο ή/και ως γενικά σχόλια στα τιθέµενα ζητήµατα. 
Οι αποσταλείσες συνεισφορές θα δηµοσιευθούν, ενδεχοµένως σε περιληπτική µορφή, εκτός 
αν ο συντάκτης δεν επιθυµεί τη δηµοσίευση των προσωπικών του στοιχείων µε το σκεπτικό 
ότι η εν λόγω δηµοσίευση θα µπορούσε να ζηµιώσει τα έννοµα συµφέροντά του. Στην 
περίπτωση αυτή, η απάντηση µπορεί να δηµοσιευθεί ανώνυµα. ∆ιαφορετικά, οι απαντήσεις 
δεν δηµοσιεύονται και το περιεχόµενό τους δεν λαµβάνεται καταρχήν υπόψη. Επίσης, από τη 
σύσταση, τον Ιούνιο του 2008, του µητρώου των εκπροσώπων συµφερόντων (lobbyists) ως 
τµήµα της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια, οι οργανώσεις καλούνται να 
χρησιµοποιούν το εν λόγω µητρώο ώστε να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο 
ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους τους, τη χρηµατοδότησή τους και τις δοµές 
τους. Αποτελεί πολιτική της Επιτροπής το να θεωρούνται οι συνεισφορές εκ µέρους 
οργανώσεων ως συνεισφορές ιδιωτών, εκτός εάν οι οργανώσεις έχουν καταχωριστεί στο 
µητρώο. 

Οι συνεισφορές θα πρέπει να αποστέλλονται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο DEV-
BSGP@ec.europa.eu. Πληροφορίες σχετικά µε την εν λόγω διαβούλευση µπορούν να 
σταλούν στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ Ανάπτυξης, 
∆ιοικητική Μονάδα C/3, Γραφείο SC-15 05/100, 1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο. 

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ·  

Η δηµοσιονοµική στήριξη αποτελεί τµήµα ενός συνολικού πακέτου συνεργασίας ανά χώρα. 
Περιλαµβάνει διάλογο για τη διαµόρφωση πολιτικής, µεταβιβάσεις πόρων, αξιολόγηση των 
επιδόσεων και ενίσχυση των ικανοτήτων, µε βάση την εταιρική σχέση και την αµοιβαία 
ευθύνη.  

Πλαίσιο 1: Ορισµός της δηµοσιονοµικής στήριξης: 

mailto:DEV-BSGP@ec.europa.eu
mailto:DEV-BSGP@ec.europa.eu
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∆ηµοσιονοµική στήριξη είναι η µεταφορά χρηµατοδοτικών πόρων από µια εξωτερική υπηρεσία 
χρηµατοδότησης στο εθνικό ταµείο µιας χώρας εταίρου, µετά από την τήρηση εκ µέρους αυτής της 
τελευταίας των συµφωνηθέντων όρων για την πληρωµή. Κατά συνέπεια, οι µεταφερθέντες 
χρηµατοδοτικοί πόροι αποτελούν τµήµα των συνολικών πόρων της χώρας εταίρου και κατόπιν αυτού 
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το σύστηµα διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών της χώρας 
εταίρου. Μπορεί να πάρει τη µορφή γενικής δηµοσιονοµικής στήριξης (Γ∆Σ) για να υποστηριχθεί η 
εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, ή τη µορφή τοµεακής δηµοσιονοµικής στήριξης (Τ∆Σ) 
για να υποστηριχθεί µια ειδική τοµεακή στρατηγική. 

Η ΕΕ παρέχει δηµοσιονοµική στήριξη µόνο σε χώρες που πληρούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια 
επιλεξιµότητας, που απορρέουν από τα νοµικά πλαίσια που διέπουν τη στήριξη της Επιτροπής για 
κάθε περιοχή: όταν εφαρµόζεται η πρόκειται να εφαρµοστεί: α) µια καλά καθορισµένη εθνική (ή 
τοµεακή στην περίπτωση του Τ∆Σ) πολιτική και στρατηγική· β) ένα µακροοικονοµικό πλαίσιο, 
προσανατολισµένο στη σταθερότητα· γ) ένα αξιόπιστο και κατάλληλο πρόγραµµα για τη βελτίωση 
της δηµόσιας δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Όλες οι εκταµιεύσεις εξαρτώνται από τη συνεχή τήρηση 
των τριών αυτών πάγιων κριτηρίων επιλεξιµότητας (που περιέχονται στους «γενικούς όρους» και 
ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε «ειδικούς όρους» που αντικατοπτρίζουν κριτήρια επίδοσης και 
δείκτες (που συχνά εστιάζονται στα αποτελέσµατα) στους τοµείς προτεραιότητας. 

Μέσω της δηµοσιονοµικής στήριξης, οι χορηγοί βοηθούν τις κυβερνήσεις των χωρών 
εταίρων να χρηµατοδοτήσουν τις βασικές κυβερνητικές λειτουργίες, όπως η οικοδόµηση 
σχολείων, νοσοκοµείων, η πληρωµή εκπαιδευτικών και υγειονοµικού προσωπικού, η 
κατασκευή υποδοµών, η βελτίωση της ασφάλειας και του κράτους δικαίου, η εφαρµογή 
σύνθετων διαδικασιών µεταρρυθµίσεων και η επίτευξη µακροοικονοµικής σταθερότητας.  

Η δηµοσιονοµική στήριξη προέκυψε ως απάντηση στις αδυναµίες της παραδοσιακής 
προσέγγισης του έργου (υψηλό κόστος συναλλαγών, κατακερµατισµένα παράλληλα 
συστήµατα) που, ιδίως στις υπερχρεωµένες χώρες, παρεµπόδισαν την ανάπτυξη συνεκτικών 
πολιτικών εκ µέρους των κυβερνήσεων των χωρών εταίρων, εξασθένισαν περαιτέρω την 
περιορισµένη ικανότητα των εθνικών θεσµικών οργάνων και απέτρεψαν τη βιωσιµότητα της 
ενίσχυσης. Αντίθετα, η δηµοσιονοµική στήριξη θεωρείται ως ένα µέσο για την προώθηση της 
αυτοδιάθεσης των αναπτυξιακών πολιτικών και των µεταρρυθµιστικών διαδικασιών, την 
ενίσχυση των εθνικών θεσµών και συστηµάτων λογοδοσίας και τη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης, της µείωσης της φτώχειας και της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων.  

Η δηµοσιονοµική στήριξη της ΕΕ δεν είναι λευκή επιταγή, ούτε παρέχεται σε κάθε χώρα. Το 
ζήτηµα των «θεµελιωδών αρχών» (βλέπε τµήµα 4.1) και του διαλόγου διαµόρφωσης 
πολιτικής αποτελεί βασικό τµήµα του πακέτου. Επίσης, απαιτείται να τηρηθούν κριτήρια 
επιλεξιµότητας (βλέπε πλαίσιο 1) και ορισµένοι όροι ώστε να ενισχυθεί η εξασφάλιση της 
χρήσης των πόρων, του µετριασµού των κινδύνων και της δηµιουργίας κινήτρων για 
βελτιωµένες επιδόσεις. Η δηµοσιονοµική στήριξη µε την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε 
αισθητά, µε διαφορετικές κατευθύνσεις σε διαφορετικές περιοχές. 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαδραµάτισε αποφασιστικό ρόλο στο να βοηθήσει την 
Επιτροπή να βελτιώσει την προσέγγισή της στη δηµοσιονοµική στήριξη (βλέπε πλαίσιο 2). 
Στις πλέον πρόσφατες συζητήσεις του µε την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναγνωρίζει 
ότι έχει επιτελεσθεί πρόοδος, αλλά εντοπίζει αδυναµίες που ενδεχοµένως µπορούν ακόµη να 
αποτρέψουν τη δηµοσιονοµική στήριξη να αναπτύξει τις πλήρεις δυνατότητές της. Συνιστά 
σαφέστερο καθορισµό των ειδικών στόχων των χωρών που θα διευκολύνει την εκτίµηση των 
επιπτώσεων· τη χρήση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου για να 
µετριασθούν οι κίνδυνοι διαχείρισης και ανάπτυξης· περισσότερο διαφανείς και 
διαρθρωµένες αποφάσεις σχετικά µε τα χορηγηθέντα ποσά στη δηµοσιονοµική στήριξη και 
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καθορισµό σταθερών και µεταβλητών δόσεων· ενίσχυση της διαχείρισης της υπό όρους 
παροχής βοήθειας και του διαλόγου διαµόρφωσης πολιτικών· και πιο τακτική υποβολή 
εκθέσεων σχετικά µε τα οφέλη, καθώς και µε τους κινδύνους και την επίδοση των 
προγραµµάτων δηµοσιονοµικής στήριξης. Αυτά, από κοινού µε τον εσωτερικό έλεγχο και τις 
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συµβάλουν σε σηµαντικό βαθµό στη 
µελλοντική εξέλιξη της προσέγγισης της ΕΕ σχετικά µε τη δηµοσιονοµική στήριξη. 

Πλαίσιο 2: ∆ηµοσιονοµική στήριξη και Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο  

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τακτικά τη δηµοσιονοµική στήριξη στις ετήσιες εκθέσεις του. Το 
ίδιο εξέδωσε δύο σηµαντικές ειδικές εκθέσεις σχετικά µε τη γενική δηµοσιονοµική στήριξη και 
προτίθεται να δηµοσιεύσει µια τρίτη έκθεση µέχρι τα τέλη του 2010. Οι συστάσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου οδήγησαν σε αναθεωρήσεις και βελτιώσεις που επέφερε η Επιτροπή στην προσέγγιση και 
στις κατευθυντήριες γραµµές της. Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο συνέβαλε στη µετάβαση από τη 
στοχευµένη σε µη στοχευµένη δηµοσιονοµική στήριξη (SR 5/2001) και ενθάρρυνε την ανάπτυξη και 
τη χρήση ενός κοινού πλαισίου µέτρησης των επιδόσεων της δηµόσιας δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 
καθώς και στενότερο συντονισµό και κοινές αξιολογήσεις µε τους εκπροσώπους των τοπικών 
εκπροσώπων των χορηγών (SR 2/2005). Το Ελεγκτικό Συνέδριο επανειληµµένα αξιολόγησε τη 
«δυναµική ερµηνεία» της επιλεξιµότητας που εφαρµόζεται από την Επιτροπή και επέµεινε ότι η 
Επιτροπή θα έπρεπε να επιδείξει µε περισσότερο σαφή, τυποποιηµένο και δοµηµένο τρόπο την 
επιλεξιµότητα και την επίδοση στη δηµόσια δηµοσιονοµική διαχείριση (SR 2/2005, AR 2009). Το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εκπόνησε επίσης µια ειδική έκθεση για τη συνδροµή της ΕΚ στον τοµέα της 
υγείας, όπου κατέληξε ότι η γενική δηµοσιονοµική στήριξη δεν είχε ακόµη συµβάλει αποτελεσµατικά 
στη βελτίωση των υγειονοµικών υπηρεσιών και θα έπρεπε να εστιαστεί σε αυτό, ενώ η χρήση 
εστιασµένης τοµεακής δηµοσιονοµικής βοήθειας θα έπρεπε να αυξηθεί (SR 10/2008). Το Ελεγκτικό 
Συνέδριο προτίθεται επίσης να δηµοσιεύσει µια ειδική έκθεση για τον τοµέα της Παιδείας. 

 

Στο παρόν έγγραφο, ως «δηµοσιονοµική στήριξη της ΕΕ» νοείται η δηµοσιονοµική 
στήριξη την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που προκύπτει από τα µέσα 
εξωτερικής δράσης που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό ΕΕ, καθώς και η στήριξη 
που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης. Μπορεί να λάβει τη µορφή 
γενικής δηµοσιονοµικής στήριξης (Γ∆Σ) για να στηρίξει την εθνική αναπτυξιακή 
στρατηγική µιας χώρας, ή τοµεακής δηµοσιονοµικής στήριξης (Τ∆Σ) για να στηρίξει τη 
στρατηγική ενός συγκεκριµένου τοµέα. Η ΕΕ και άλλοι χορηγοί δηµοσιονοµικής στήριξης 
χρησιµοποιούν παράλληλα όλο και συχνότερα τη γενική και τοµεακή δηµοσιονοµική στήριξη 
και υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον να χρησιµοποιηθεί η δηµοσιονοµική στήριξη για νέα και 
ειδικά ζητήµατα (όπως η κλιµατική αλλαγή). Ενώ η Τ∆Σ παρέχεται από την ΕΕ και 
ορισµένους άλλους χορηγούς σε µη στοχοθετηµένη µορφή, άλλοι εφαρµόζουν κάποια µορφή 
διάθεσης κεφαλαίων. 

Η Γ∆Σ και η Τ∆Σ έχουν διαφορετικούς στόχους οι οποίοι αντανακλώνται στους όρους και 
στον διάλογο. Η Γ∆Σ έχει ως στόχο τη στήριξη της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής και 
στρατηγικής και διαθέτει το δυναµικό να καλύψει ολόκληρη τη δέσµη πολιτικών και 
µεταρρυθµίσεων· η Τ∆Σ έχει ως στόχο τη στήριξη µιας τοµεακής πολιτικής και της ατζέντας 
µεταρρυθµίσεων και είναι περισσότερο ελκυστική επειδή εστιάζεται περισσότερο σε 
βασικούς τοµείς ενδιαφέροντος. Η Τ∆Σ έχει ειδική προστιθέµενη αξία όταν η δηµοσιονοµική 
στήριξη αντιπροσωπεύει µικρό µερίδιο του εθνικού προϋπολογισµού και στόχος είναι ένας 
περισσότερο εστιασµένος πολιτικός διάλογος και µεταρρυθµίσεις σε ένα συγκεκριµένο 
τοµέα. Σε πολλές περιπτώσεις η ΕΕ χρησιµοποιεί αµφότερες τις διαδικασίες από κοινού, 
ιδίως στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και σε αυτές τις 
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περιπτώσεις η Τ∆Σ συµπληρώνει τη Γ∆Σ έτσι ώστε η εθνική αναπτυξιακή πολιτική να 
αντανακλά καλύτερα τις ειδικές ανάγκες ενός συγκεκριµένου τοµές ή µεταρρύθµισης. 

Ο συντονισµός είναι βασικής σηµασίας. Η ΕΕ είναι µεγάλος χορηγός δηµοσιονοµικής 
στήριξης. Αυτή τη στιγµή καταβάλλονται προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση του 
συντονισµού, όσον αφορά τον διάλογο πολιτικής και τον πολιτικό διάλογο, τον σχεδιασµό 
προγραµµάτων και την εφαρµογή τους, την προώθηση της εθνικής και αµοιβαίας ευθύνης, 
και την εξαγωγή και κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων. Σε αυτή την 
εργασία βασίστηκε επίσης η προετοιµασία της παρούσας Πράσινης Βίβλου και θα συµβάλει 
στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δηµοσιονοµικής στήριξης, καθώς και της 
συνοχής και αξιοπιστίας των χορηγών της ΕΕ, µε παράλληλη βελτίωση του συντονισµού 
µεταξύ όλων των παρεχόντων δηµοσιονοµική στήριξη. 

Πλαίσιο 3: Εξέλιξη της δηµοσιονοµικής στήριξης της ΕΕ 

Η αρχική εµπειρία µε τη δηµοσιονοµική στήριξη στη δεκαετία του 90 έδειξε τα όρια της υπό όρους 
παροχής βοήθειας ως αποτελεσµατικού µέσου προώθησης των µεταρρυθµίσεων· τη σηµασία της 
αυτοδιάθεσης των πολιτικών εκ µέρους των χωρών εταίρων· και το περιορισµένο αποτέλεσµα της 
διάθεσης κεφαλαίων σε ειδικά κονδύλια του προϋπολογισµού. Με βάση αυτή την εµπειρία, η 
Επιτροπή εξέδωσε µια ανακοίνωση (2000): «Κοινοτική στήριξη για προγράµµατα οικονοµικής 
µεταρρύθµισης και διαρθρωτικής προσαρµογής: απολογισµός και προοπτικές» που εισήγαγε τη 
δηµοσιονοµική στήριξη για τη µείωση της φτώχειας (∆ΣΜΦ) και µια καινοτόµο προσέγγιση σχετικά 
µε την υπό όρους παροχή βοήθειας. Η ανακοίνωση αυτή θέτει στόχους για τη δηµοσιονοµική στήριξη 
που αργότερα αποτέλεσαν τµήµα των αρχών για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας.  

Τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής στήριξης της ΕΕ παρέχονται όλο και περισσότερο για τριετείς 
περιόδους µε ετήσιες πάγιες δόσεις που υπόκεινται σε κριτήρια εκλεξιµότητας και συγχρόνως 
µεταβλητές δόσεις που επίσης συνδέονται µε την επίδοση βάσει συµφωνηθέντων στόχων σε 
συνάρτηση µε επιλεγέντες δείκτες προόδου, κατά κύριο λόγο από τους κοινωνικούς τοµείς.  

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιµότητας για δηµοσιονοµική στήριξη, η Επιτροπή (από κοινού µε 
τους περισσότερους άλλους χορηγούς) εφαρµόζει µια δυναµική προσέγγιση απαιτώντας µάλλον 
σχετική και ουσιαστική δέσµευση για µεταρρύθµιση και αποδεικτικά στοιχεία προόδου παρά τήρηση 
των ελάχιστων προδιαγραφών. Η προσέγγιση αυτή επέτρεψε στην Επιτροπή να λειτουργεί σε πολύ 
διαφορετικά πλαίσια περιλαµβανοµένων των χωρών που αντιµετωπίζουν ευαίσθητες καταστάσεις, 
όπου η δηµοσιονοµική στήριξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει τη σταθερότητα και να 
αποτρέψει την υποβάθµιση της οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης. 

Το 2008 η Επιτροπή εισήγαγε επίσης τις «συµβάσεις ΑΣΧ» για χώρες µε αποδεδειγµένα επιτυχή 
διαχείριση της δηµοσιονοµικής στήριξης και µε δεσµεύσεις για την επίτευξη προόδου όσον αφορά 
τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ). Οι συµβάσεις ΑΣΧ παρέχουν εξαετείς δεσµεύσεις 
που επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να σχεδιάσουν τις µακροπρόθεσµες στρατηγικές τους και 
προϋπολογισµούς µε µεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά τις µελλοντικές εισροές πόρων.  

3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η δηµοσιονοµική στήριξη εξελίχθηκε κατά την προηγούµενη δεκαετία και εξάχθηκαν 
ορισµένα διδάγµατα όσον αφορά το σχεδιασµό της και τις επιπτώσεις της (βλέπε πλαίσια 3 
και 4).  
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Πλαίσιο 4: ∆ηµοσιονοµική στήριξη – ∆ιδάγµατα 

Μια µεγάλη αξιολόγηση του 2006 της Γενικής ∆ηµοσιονοµικής Στήριξης (Γ∆Σ) σε επτά 
αναπτυσσόµενες χώρες (Μπουργκίνα Φάσο, Μαλάουι, Μοζαµβίκη, Νικαράγουα, Ρουάντα και 
Βιετνάµ) που πραγµατοποιήθηκε από την επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας του Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ-ΕΑΒ) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 
δηµοσιονοµική στήριξη απετέλεσε σηµαντική απάντηση στα γνωστά προβλήµατα της 
αποτελεσµατικότητας της βοήθειας και µπορεί να καταστεί ένας αποδοτικός, αποτελεσµατικός και 
διαρκής τρόπος στήριξης των εθνικών στρατηγικών για τη µείωση της φτώχειας. Θεώρησε ότι η 
παροχή Γ∆Σ έχει θετικά αποτελέσµατα στην εναρµόνιση και ευθυγράµµιση και στην ενίσχυση της 
κυβερνητικής αυτοδιάθεσης και ευθύνης. Είχε επίσης θετικά αποτελέσµατα στην απόδοση των 
δηµοσίων δαπανών και στην κυβερνητική ικανότητα, ιδίως στη διαχείριση των δηµόσιων 
οικονοµικών. Η δηµοσιονοµική στήριξη οδήγησε επίσης σε βελτιώσεις για την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σε πολλά κράτη. ∆εν υπήρχαν στοιχεία σηµαντικού παραγκωνισµού ιδιωτικών επενδύσεων 
ή αποτροπής της εξασφάλισης εγχώριων εσόδων, ούτε σαφή στοιχεία για το ότι η δηµοσιονοµική 
στήριξη χρηµατοδοτεί τους τοµείς που πλήττονται περισσότερο από διαφθορά από άλλες µορφές 
βοήθειας. Πάντως, στην αξιολόγηση εκφράστηκαν επιφυλάξεις σχετικά µε τις επιπτώσεις στη µείωση 
της φτώχειας και στην ποιότητα των βασικών υπηρεσιών. Αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε δοκιµαστικό 
στάδιο µια αναθεωρηµένη µεθοδολογία αξιολόγησης στο Μαλί, την Τυνησία και τη Ζάµπια. 
Πρόσφατες ανεξάρτητες αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εθνικά προγράµµατα 
σε 20 χώρες όπου η δηµοσιονοµική στήριξη αποτέλεσε σηµαντικό στοιχείο γενικά επιβεβαίωσαν την 
ορθότητα της διαδικασίας και συνέστησαν τη συνέχισή της. Αλλά σε γενικές γραµµές, ήταν δύσκολο 
να εκτιµηθεί η επίπτωση της δηµοσιονοµικής στήριξης στη µείωση της φτώχειας και άλλους δείκτες 
ΑΣΧ. Αποδείχθηκε δύσκολο να εξεταστούν θέµατα καταλογισµού ευθυνών καθώς και εκτίµησης του 
τι θα µπορούσε να είχε επιτευχθεί µε εναλλακτικά µέσα (αντιπαραδείγµατα).  

Αυτό υπογραµµίζει ότι η δηµοσιονοµική στήριξη δεν θα πρέπει να θεωρείται ως αυτοσκοπός, 
αλλά ως µέσο για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ενίσχυσης και την επίτευξη 
αποτελεσµάτων. Και ενώ το βάρος της καθεµιάς θα διαφέρει µεταξύ περιοχών, µπορούν να 
εντοπιστούν ορισµένες βασικές αρχές που θα καθοδηγήσουν τον σχεδιασµό και την 
εφαρµογή της δηµοσιονοµικής στήριξης γύρω από την οποία υπάρχει υψηλός βαθµός 
συναίνεσης µεταξύ των παρεχόντων δηµοσιονοµική στήριξη στην ΕΕ:  

Η δηµοσιονοµική στήριξη ως µέρος του πακέτου: Η δηµοσιονοµική στήριξη πρέπει να είναι 
περισσότερο από µια µεταφορά χρηµατοδοτικών πόρων - είναι µέρος ενός πακέτου όπου 
περιλαµβάνεται ο διάλογος σχεδιασµού πολιτικών, η αξιολόγηση της επίδοσης, η ενίσχυση 
των ικανοτήτων και άλλες υποστηρικτικές παρεµβάσεις. 

Αυτοδιάθεση: Η δηµοσιονοµική στήριξη θα πρέπει να στηρίζει µια χώρα στην επίτευξη των 
αναπτυξιακών στρατηγικών της.  

Αποτελέσµατα: Η δηµοσιονοµική στήριξη θα πρέπει να εστιάζεται στην επίτευξη 
µετρήσιµων αποτελεσµάτων. 

Προβλεψιµότητα: Η δηµοσιονοµική στήριξη θα πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει υψηλό βαθµό προβλεψιµότητας τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. 

Ευθύνη: Η δηµοσιονοµική στήριξη θα πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο που να ενισχύει την 
ευθύνη των κυβερνήσεων απέναντι στους πολίτες τους, στα εθνικά κοινοβούλια και στους 
ανώτατους ελεγκτικούς οργανισµούς όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται 
οι πόροι και επιτυγχάνονται τα αποτελέσµατα (εθνική ευθύνη). Η δηµοσιονοµική στήριξη θα 
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πρέπει επίσης να παρέχεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι χώρες εταίροι τιµούν τις 
δεσµεύσεις τους έναντι των χορηγών και οι χορηγοί τιµούν τις δεσµεύσεις τους έναντι των 
χωρών εταίρων (αµοιβαία ευθύνη). 

Μια καλύτερα συντονισµένη προσέγγιση ΕΕ: Η δηµοσιονοµική στήριξη της ΕΕ θα πρέπει να 
παρέχεται κατά τρόπο που να βελτιώνει τον συντονισµό τόσο εντός όσο και πέραν της ΕΕ και 
να ενισχύει τη συνοχή και την αξιοπιστία της ΕΕ. 

∆ηµόσια στήριξη: για να διασφαλιστεί η δηµόσια στήριξη από τους ενδιαφεροµένους εντός 
της ΕΕ, η δηµοσιονοµική στήριξη πρέπει να παρέχει ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τα 
επιτευχθέντα αποτελέσµατα και την πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε από τις χώρες εταίρους. 
Οι πολίτες στις χώρες εταίρους θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να κατανοούν και να 
αναγνωρίζουν τη διαφορά που κάνει η δηµοσιονοµική στήριξη στις χώρες τους.  

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Είναι επίσης προφανές ότι εξακολουθούν να ισχύουν ορισµένες προκλήσεις για τη βελτίωση 
της ποιότητας, τη σχέση κόστους-οφέλους και τις επιπτώσεις της δηµοσιονοµικής στήριξης. 
Τα βασικά ζητήµατα που παρουσιάζουν µειωµένη σαφήνεια ή συναίνεση σχετικά µε την 
καλύτερη δυνατή µελλοντική πορεία συνδέονται µε: 

• Την πολιτική διακυβέρνηση και το ρόλο του πολιτικού διαλόγου· 

• Τον ρόλο του διαλόγου για τη διαµόρφωση πολιτικών, του ρόλου της υπό όρους 
παροχής βοήθειας, τη σύνδεση µεταξύ επίδοσης και αποτελεσµάτων· 

• Την εγχώρια και την αµοιβαία ευθύνη· 

• Τον προγραµµατισµό της δηµοσιονοµικής στήριξης και τη συνεκτικότητά του µε 
άλλα µέσα· 

• Την ενίσχυση της αξιολόγησης των κινδύνων και αντιµετώπιση της απάτης και 
της διαφθοράς· 

• Τη δηµοσιονοµική στήριξη σε ευαίσθητες καταστάσεις · 

• Την ανάπτυξη, τη φορολογική πολιτική και την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων. 

Τα ζητήµατα αυτά παρουσιάζονται λεπτοµερώς παρακάτω, µαζί µε ορισµένες ερωτήσεις στις 
οποίες καλούνται να απαντήσουν οι ενδιαφερόµενοι. Αποδεικτικά στοιχεία και παραδείγµατα 
προς υποστήριξη των απαντήσεων είναι ευπρόσδεκτα.  

4.1. Η πολιτική διακυβέρνηση και ο ρόλος του πολιτικού διαλόγου 

Η πολιτική διακυβέρνηση πρόσφατα απέρρευσε ως ένα από τα πλέον κρίσιµα ζητήµατα της 
δηµοσιονοµικής στήριξης. Το ζήτηµα είναι κατά πόσον η δηµοσιονοµική στήριξη θα 
µπορούσε να υπόκειται ρητά στην τήρηση από µέρους της χώρας των βασικών αρχών των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δηµοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου (βλέπε πλαίσιο 
5)· ή κατά πόσον αυτές θα µπορούσαν να παραµείνουν αρχές που στηρίζουν κάθε συνεργασία 
και κατά συνέπεια εφαρµόζονται στο σύνολο της εταιρικής σχέσης και σε όλες τις 
διαδικασίες χορήγησης ενίσχυσης.  
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Το επεξηγηµατικό έγγραφο του ΟΟΣΑ-ΕΑΒ αναφέρει ότι «οι πολιτικές προϋποθέσεις δεν θα 
πρέπει να συνδέονται ειδικά µε τη δηµοσιονοµική στήριξη ή οποιοδήποτε µεµονωµένο µέσο 
ενίσχυσης, αλλά µάλλον να εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου πολιτικού διαλόγου 
µεταξύ µιας χώρας εταίρου και των χορηγών της»2.  

Τέλος, η δηµοσιονοµική στήριξη µπορεί να ανασταλεί (όπως και ένα σχέδιο) εάν υπάρχει 
σοβαρή παραβίαση των βασικών αρχών. Αυτό ευθυγραµµίζεται µε τα διάφορα µέσα και 
συµφωνίες της ΕΕ που διέπουν την ανάπτυξη και την ευρύτερη συνεργασία σε όλες τις 
περιοχές3, και είναι αναγκαίο για τη διατήρηση της νοµιµότητας της δηµοσιονοµικής 
στήριξης και της βοήθειας εν γένει. Από την εµπειρία έδειξε ότι οι πολιτικές ευαισθησίες 
φαίνονται να εντείνονται στην περίπτωση της δηµοσιονοµικής στήριξης, κυρίως στο πλαίσιο 
της γενικής δηµοσιονοµικής στήριξης (Γ∆Σ), εφόσον θεωρείται ευρύτερα ότι παρέχουν 
έγκριση της συνολικής πολιτικής της χώρας εταίρου. Η τοµεακή δηµοσιονοµική στήριξη 
(Τ∆Σ) εκλαµβάνεται µερικές φορές ως λιγότερο ευάλωτη στον πολιτικό κίνδυνο διότι 
στηρίζει την υλοποίηση της πολιτικής ενός συγκεκριµένου τοµέα αντί για τη συνολική 
αναπτυξιακή πολιτική µιας χώρας εταίρου. Πολλοί χορηγοί βοήθειας διαπίστωσαν ότι σε 
σύγκριση µε τη Γ∆Σ, η Τ∆Σ γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή από τους φορολογούµενους και 
από τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο πολιτικών δυσκολιών ή αυξανόµενης διαφθοράς στη 
χώρα εταίρο. 

Πλαίσιο 5: Βασικές αρχές 

Στην παρούσα Πράσινη Βίβλο, οι «βασικές αρχές» αναφέρονται αποκλειστικά στα πολιτικά στοιχεία 
που αντικατοπτρίζονται στις γενικές διατάξεις της ΕΕ που περιέχονται στη συνθήκη της Λισαβόνας 
σχετικά µε την εξωτερική δράση της Ένωσης.  

Η Συνθήκη ορίζει ότι: «Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώµονα να σχεδιάζεται µε 
στόχο να προωθεί στο ευρύτερο παγκόσµιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εµπνεύσει τη δηµιουργία, την 
ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της: τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουµενικότητα και το 
αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, το σεβασµό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και το σεβασµό των αρχών του καταστατικού 
χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου» (άρθρο 21.1). 

Οι πρόσφατες ανησυχίες πολιτικής διακυβέρνησης σε ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες που 
λαµβάνουν δηµοσιονοµική στήριξη ενθάρρυναν ορισµένους χορηγούς βοήθειας να στρέψουν 
την προσοχή τους στις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στις δηµοκρατικές 
αρχές και το κράτος δικαίου, µε τη δηµοσιονοµική στήριξη να χρησιµοποιείται πιο ρητά για 
την επίτευξη ευρύτερων πολιτικών στόχων. Η εγγενώς πολιτική φύση του εθνικού 
προϋπολογισµού και η στενή σχέση µεταξύ του διαλόγου για το σύνολο των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της χώρας εταίρου και του πολιτικού διαλόγου προέβαλε δύο βασικά 
ζητήµατα. 

Το πρώτο ζήτηµα αφορά την παροχή δηµοσιονοµικής στήριξης όταν υπάρχει 
υποβάθµιση των βασικών αρχών. Ορισµένοι χορηγοί αναστέλλουν τις εκταµιεύσεις, ενώ 
άλλοι τις συνεχίζουν. Τέτοιες ασυνεπείς απαντήσεις στέλνουν ενδεχοµένως λανθασµένα 
µηνύµατα στις ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις των εταίρων χωρών. Αυτό υπογραµµίζει την 
ανάγκη να βρεθεί µια προσέγγιση που θα βελτιώνει τη συνοχή και τη συνέπεια, θα 

                                                 
2 Κατευθυντήριες γραµµές ΕΑΒ σχετικά µε την εναρµόνιση των πρακτικών των χορηγών για 

επαγγελµατική ενίσχυση, δηµοσιονοµική στήριξη (τόµος 2, 2005). 
3 Ιδίως η συµφωνία του Κοτονού, ο µηχανισµός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ), το Ευρωπαϊκό Μέσο 

Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ), και το µέσο προενταξιακής βοήθειας (IPA).  
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εξασφαλίζει την τήρηση των βασικών αρχών και συγχρόνως θα προστατεύει τα αναπτυξιακά 
οφέλη, περιλαµβανοµένης της προβλεψιµότητας της δηµοσιονοµικής στήριξης. 

Το δεύτερο ζήτηµα αφορά το πλέον ενδεδειγµένο πλαίσιο για διάλογο σχετικά µε την 
πολιτική διακυβέρνηση. Ορισµένοι υποστήριξαν τη χρήση όλων των πιθανών τρόπων, 
περιλαµβανοµένων των διαδικασιών διαλόγου δηµοσιονοµικής στήριξης, ως µέσο 
µεγιστοποίησης των πλεονεκτηµάτων και επιρροής επί πολιτικών ζητηµάτων που αφορούν 
βασικές αρχές. Άλλοι τάχθηκαν υπέρ ενός περισσότερο πολιτικού φόρουµ, διακριτού µεν 
αλλά συγχρόνως ενηµερωτικού και ενηµερωµένου µέσω των διαδικασιών διαλόγου 
δηµοσιονοµικής στήριξης, αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές αυτές στηρίζουν κάθε αναπτυξιακή 
συνεργασία. 

Ερώτηση 1 Οι δράσεις δηµοσιονοµικής στήριξης (ιδίως γενικής δηµοσιονοµικής στήριξης) 
θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη δέσµευση των χωρών 
εταίρων έναντι των βασικών αρχών και εάν ναι, πώς; Ειδικότερα, θα µπορούσαν τα 
προγράµµατα δηµοσιονοµικής στήριξης να κάνουν µεγαλύτερη χρήση των όρων πολιτικής 
διακυβέρνησης; Μήπως θα πρέπει να ακολουθηθεί µια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά 
τις πολιτικές προϋποθέσεις για τη γενική δηµοσιονοµική στήριξη σε αντίθεση µε την 
τοµεακή;  

Ερώτηση 2: Πώς µπορεί η διαδικασία δηµοσιονοµικής στήριξης να είναι συνεκτική σε 
συνάρτηση µε τον πολιτικό διάλογο όσον αφορά τις βασικές αρχές, ενώ συγχρόνως να 
διατηρηθεί ο στόχος του πολιτικού διαλόγου όσον αφορά τους συµφωνηµένους 
αναπτυξιακούς στόχους; Ποια θα µπορούσαν να είναι τα σχετικά φόρα και το κατάλληλο 
επίπεδο για τους χορηγούς βοήθειας και τις χώρες εταίρους για να αντιµετωπίσουν και να 
συζητήσουν ζητήµατα σχετικά µε τις βασικές αρχές; 

Ερώτηση 3: Πώς µπορούν οι χορηγοί βοήθειας να απαντήσουν επί της ουσίας σε κάθε
υποβάθµιση των βασικών αρχών, προστατεύοντας συγχρόνως τα αναπτυξιακά οφέλη και την
προβλεψιµότητα της δηµοσιονοµικής στήριξης; 

 

4.2. Φύση του πολιτικού διαλόγου πολιτικής, ρόλος της υπό όρους παροχής 
βοήθειας µεταξύ επίδοσης και αποτελεσµάτων 

Ο διάλογος πολιτικής που θεµελιώθηκε στις εγχώριες δηµοσιονοµικές και πολιτικές 
διαδικασίες µιας χώρας εταίρου είναι βασικής σηµασίας για να εξασφαλιστεί ότι τα αναγκαία 
πολιτικά µέτρα για την επίτευξη των συµφωνηθέντων στόχων έχουν προσδιοριστεί, 
συζητηθεί και έχουν επαρκείς πόρους. Ένας τέτοιος διάλογος θα βοηθήσει στο να 
εξασφαλιστεί µια σαφέστερη σχέση µεταξύ της χρήσης των πόρων (περιλαµβανοµένης της 
δηµοσιονοµικής στήριξης) και της επίτευξης των αποτελεσµάτων, και µένουν πολλά να 
γίνουν ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητά του. Για παράδειγµα, είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι θα συµµετέχουν περισσότερο τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα, 
τα εθνικά κοινοβούλια, ο ιδιωτικός τοµέας και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 

Θα µπορούσαν να περιληφθούν στους τοµείς που εµπίπτουν στον διάλογο πολιτικής η 
στρατηγική ανάπτυξης· η µακροοικονοµική σταθερότητα· η φορολογική πολιτική 
(περιλαµβανοµένης της δηµιουργίας εγχώριων εσόδων και της σύνθεσης του 
προϋπολογισµού τόσο σε κεντρικό όσο και σε αποκεντρωµένα επίπεδα)· τοµεακές πολιτικές 
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(ιδίως κοινωνικοί τοµείς)· κοινωνική προστασία (περιλαµβανοµένης της χρήσης συστηµάτων 
υπό όρους µεταφοράς χρηµάτων4)· δηµόσια δηµοσιονοµική διαχείριση· ευρύτερα ζητήµατα 
διακυβέρνησης, όπως η καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης, οι µεταρρυθµίσεις 
στον δηµόσιο τοµέα, περιλαµβανοµένης της αποκέντρωσης. Ο πολιτικός διάλογος 
διαχωρίζεται από τον ευρύτερο πολιτικό διάλογο σχετικά µε τις βασικές αρχές, αν και τα 
δύο αυτά θα έπρεπε κανονικά να αλληλοσυµπληρώνονται και να αλληλοενισχύονται. Το 
βασικό ζήτηµα είναι πώς θα καταστεί αυτός ο πολιτικός διάλογος πιο αποτελεσµατικός. Αυτό 
θέτει θέµατα σχετικά µε τα πεδία εφαρµογής του διαλόγου και τις απαιτούµενες δεξιότητες· 
τον ρόλο της υπό όρους παροχής βοήθειας· και την κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των 
µεταρρυθµίσεων πολιτικής και των δεικτών αποτελεσµάτων στα πλαίσια αξιολόγησης 
επιδόσεων και ως προώθηση εκταµιεύσεων (βλέπε επίσης πλαίσιο 6).  

Πλαίσιο 6: ∆ιάλογος διαµόρφωσης πολιτικών σχετικά µε τη δηµοσιονοµική στήριξη σε διάφορα 
πλαίσια 

Οι στόχοι της δηµοσιονοµικής στήριξης διέπουν το πεδίο εφαρµογής και τη φύση του διαλόγου 
διαµόρφωσης πολιτικών σε κάθε χώρα. Αυτοί οι στόχοι και η δοµή του διαλόγου θα ποικίλουν 
ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα και το επίπεδο ανάπτυξής της, το είδος των 
σχέσεών της µε την ΕΕ και την ευρύτερη εµπλοκή των χορηγών. Για παράδειγµα, σε µια ασιατική ή 
λατινοαµερικανική χώρα όπου η ενίσχυση και η δηµοσιονοµική στήριξη τυπικά αντιπροσωπεύουν 
ένα πολύ µικρό µερίδιο του εθνικού προϋπολογισµού, ο διάλογος µπορεί να είναι πολύ διαφορετικός 
απ’ ότι στις περισσότερες αφρικανικές χώρες. Σε µικρά νησιωτικά κράτη και υπερπόντιες χώρες 
και εδάφη (ΥΧΕ), ενδεχοµένως θα πρέπει να εξεταστούν ορισµένες ειδικές προκλήσεις, όπως οι 
µικρές εθνικές διοικήσεις, η έλλειψη δυναµικών εθνικών πολιτικών και στρατηγικών, η έλλειψη 
ανεξάρτητων µακροοικονοµικών πλαισίων, η περιορισµένη ύπαρξη συµµετοχής και συντονισµού 
µεταξύ άλλων χορηγών. Στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και στις χώρες της διεύρυνσης, όπου η 
πολιτική της ΕΕ εστιάζεται περισσότερο στην προώθηση µεταρρυθµίσεων µε άξονα την ΕΕ και στόχο 
την πολιτική σύνδεση και την οικονοµική ολοκλήρωση, δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στο να 
καταστούν οι χώρες εταίροι υπεύθυνες για ειδικά πολιτικά µέτρα που θα εφαρµοστούν 
βραχυπρόθεσµα, όπως η θέσπιση νοµοθεσίας εναρµονισµένης µε το κεκτηµένο της ΕΕ, στο πλαίσιο 
των συµφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης στην περίπτωση δυνητικών υποψηφίων και 
υποψηφίων χωρών, και στο πλαίσιο των συµφωνιών σύνδεσης που αυτή τη στιγµή είναι υπό 
διαπραγµάτευση στην περίπτωση γειτονικών χωρών.  

Ο αποτελεσµατικός διάλογος πολιτικής απαιτεί ειδικευµένο προσωπικό του χορηγού µε τη 
δυνατότητα και την ικανότητα να υποστηρίξει τόσο την ανάλυση των προβληµάτων που 
εµποδίζουν περαιτέρω πρόοδο προς τους συµφωνηθέντες αναπτυξιακούς στόχους όσο την 
εξεύρεση και εφαρµογή λύσεων. Αλλά πολλοί χορηγοί δεν διαθέτουν κατάλληλους 
ανθρώπινους πόρους ώστε να εκµεταλλευτούν κατά τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες 
αυτές, Αυτό µπορεί εν µέρει να αντιµετωπισθεί µε µεγαλύτερο µοίρασµα εµπειριών και 
σχεδιασµό αποτελεσµατικότερης κατανοµής εργασίας µεταξύ των παρεχόντων 
δηµοσιονοµική στήριξη, αλλά αυτό απαιτεί επίσης ανανεωµένη επένδυση σε κατάλληλες 
δεξιότητες. 

Υπό όρους παροχή βοήθειας. Η επιλογή χωρών για δηµοσιονοµική στήριξη βάσει 
καθορισµένων κριτηρίων επιλεξιµότητας αποτελεί νόµιµη εφαρµογή της υπό όρους παροχής 
βοήθειας. Η Επιτροπή, επί του παρόντος, απέχει από τον καθορισµό ελάχιστων 
προϋποθέσεων επειδή εκτιµά περισσότερο σηµαντικές τις δεσµεύσεις µιας χώρας εταίρου 

                                                 
4 Τα συστήµατα αυτά παρέχουν µεταφορά χρηµάτων σε φτωχές οικογένειες, υπό τον όρο ότι τα παιδιά 

τους θα λάβουν σχολική εκπαίδευση και βασική υγειονοµική περίθαλψη (π.χ. Βραζιλία, Μεξικό, 
Μπαγκλαντές). 
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όσον αφορά τη διαδικασία µεταρρύθµισης. Οι εκταµιεύσεις µπορούν να υπάγονται στην 
προϋπόθεση ενός συνδυασµού πολιτικών µέτρων και επιτευχθέντων αποτελεσµάτων. Τα 
αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι προϋποθέσεις πολιτικής σπάνια συνδράµουν 
αποτελεσµατικά τις µεταρρυθµίσεις εκτός αν υπάρχει µεγάλο µέρος του εγχώριου εκλογικού 
σώµατος τάσσεται υπέρ. Πολλοί φορείς, περιλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
έθεσαν µεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα, παρότι τα περισσότερα προγράµµατα 
συνδυάζουν τη διαµόρφωση πολιτικών µε τους δείκτες αποτελεσµάτων. 

Επιδόσεις και αποτελέσµατα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε το δρόµο της χρήσης δεικτών 
επιδόσεων και αποτελεσµάτων στα προγράµµατα της δηµοσιονοµικής στήριξης, ως βάση της 
αξιολόγησης προόδου και του καθορισµού του ποσού των µεταβλητών δόσεων εκταµίευσης, 
καθώς και ως άξονας του διαλόγου διαµόρφωσης πολιτικών5. Η προσέγγιση αυτή στόχευε 
στο να προσφέρει στις κυβερνήσεις εταίρους το πεδίο για να εκπονήσουν τις δικές τους 
πολιτικές (σύµφωνα µε την αρχή της αυτοδιάθεσης), και να προωθήσει τη συζήτηση σχετικά 
µε το πώς και γιατί της επιτυχίας των πολιτικών για την επίτευξη (ή µη) αποτελεσµάτων. 
Πάντως, ανέκυψαν ερωτήµατα και προκλήσεις όσον αφορά την ικανότητα των στατιστικών 
υπηρεσιών να παράγουν τακτικά, να αναλύουν και να διαδίδουν σχετικές, αµερόληπτες και 
καλής ποιότητας στατιστικές για τη µέτρηση των επιδόσεων· την επιλογή δεικτών και 
στόχων· το κατά πόσο αξιολογούνται καλύτερα οι επιδόσεις µε στενή εστίαση στους δείκτες 
αυτούς ή µε µια συνολικότερη εκτίµηση των επιδόσεων· και γενικότερα, τον βαθµό στον 
οποίο οι χώρες βρίσκουν στην υπό όρους παροχή βοήθειας που βασίζεται στα αποτελέσµατα 
πραγµατικό κίνητρο για καλύτερες επιδόσεις.  

Η εστίαση στα αποτελέσµατα είναι βασικής σηµασίας, Πάντως, η χορήγηση πόρων δυνάµει 
δηµοσιονοµικής στήριξης βάσει των αποτελεσµάτων αποδεικνύεται δυσχερέστερη απ’ ότι 
στην περίπτωση προγραµµάτων, γιατί οι πόροι αυτοί απορροφώνται από τον συνολικό εθνικό 
προϋπολογισµό της χώρας και δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο παρακολούθησης. 
Επίσης δε, οι χορηγοί πρέπει να δικαιολογούν κάθε χρήση της δηµοσιονοµικής στήριξης, γι’ 
αυτό είναι σηµαντικό για την ΕΕ - και για τον ευρωπαίο φορολογούµενο – να έχει στη 
διάθεσή του περισσότερες στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι χώρες εταίροι δαπανούν τους 
πόρους για τους προβλεπόµενους σκοπούς, είναι αποδοτικοί από οικονοµική άποψη και 
συµβάλλουν στην επίτευξη των συµφωνηθέντων στόχων. Αυτό απαιτεί από τους χορηγούς 
εστίαση στην ανάλυση και τον πολιτικό διάλογο όσον αφορά όλους τους µεγάλους τοµείς του 
συστήµατος ∆ιαχείρισης των ∆ηµόσιων Οικονοµικών (∆∆Ο) και στη φορολογική πολιτική 
της κυβέρνησης, που καλύπτει το σύνολο του δηµοσιονοµικού κύκλου. Όταν εντοπίζονται 
αδυναµίες, οι κυβερνήσεις οφείλουν να δείχνουν ότι εφάρµοσαν ένα κατάλληλο και 
αξιόπιστο πρόγραµµα αναµόρφωσης της ∆∆Ο, καθώς επίσης ότι συν τω χρόνω σηµειώθηκε 
πρόοδος. Η καλύτερη δηµοσιονοµική ανάλυση είναι σηµαντική για τη βελτίωση των 
επιδόσεων του συστήµατος της ∆∆Ο και των πλεονεκτηµάτων της δηµοσιονοµικής στήριξης. 
Ο καθορισµός των ειδικών στόχων, δεικτών επιδόσεων και ένα πλαίσιο ελέγχου που θα 
αποδεικνύει καλύτερα τη συµβολή των πράξεων δηµοσιονοµικής στήριξης στην ανάπτυξη 
και τη µείωση της φτώχειας παραµένει βασική πρόκληση. Σε αυτό το πλαίσιο η ανάπτυξη 
ικανότητας προσαρµογής στη ζήτηση και προσανατολισµένης στα αποτελέσµατα, ιδίως από 
τα αρµόδια υπουργεία και τους ανώτατους ελεγκτικούς οργανισµούς, καθώς και τα εθνικά 
κοινοβούλια, είναι τεράστιας σηµασίας. 

                                                 
5 Η προώθηση εκ µέρους του Κέντρου παγκόσµιας ανάπτυξης ("cash on delivery") προσεγγίσεων 

«πληρωµών επί αντικαταβολή» για πληρωµή µε βάση αποτελέσµατα και ανταµοιβή για τις επιδόσεις 
αντιπροσωπεύει µια ευρύτερη και ριζοσπαστικότερη καινοτοµία προς την κατεύθυνση αυτή.  
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Ερώτηση 4: Πώς µπορεί να καταστεί ο διάλογος διαµόρφωσης πολιτικών µε τις χώρες 
εταίρους περισσότερο αποτελεσµατικός και σφαιρικός ώστε να συµβάλει στην επίτευξη των 
µεταρρυθµίσεων, αποτελεσµάτων και στόχων; 

Ερώτηση 5: Πώς θα πρέπει οι χορηγοί να χρησιµοποιήσουν την υπό όρους παροχή 
δηµοσιονοµικής στήριξης ώστε να συµβάλουν στη βελτίωση των επιδόσεων και πώς θα 
πρέπει να ανταποκριθούν στην αποτυχία τήρησης των συµφωνηθέντων όρων; 

Ερώτηση 6: Πώς µπορούν να βελτιωθούν τα πλαίσια ελέγχου των επιδόσεων και να 
χρησιµοποιηθούν καλύτερα οι δείκτες των αποτελεσµάτων στις πράξεις δηµοσιονοµικής 
στήριξης ώστε να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις που επισηµάνθηκαν παραπάνω; 

Ερώτηση 7: Πώς µπορεί η επίδοση του συστήµατος διαχείρισης των δηµόσιων 
οικονοµικών, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων για την πρόληψη της απάτης, και η σχέση 
κόστους-οφέλους των πόρων που χορηγούνται δυνάµει της δηµοσιονοµικής στήριξης να 
βελτιστοποιηθούν; Θα έπρεπε η ΕΕ να ορίσει ελάχιστες προϋποθέσεις για τη δηµοσιονοµική 
στήριξη; 

 

4.3. Ευθύνη 

Η εγχώρια ευθύνη αφορά την ευθύνη της κυβέρνησης µιας χώρας εταίρου έναντι των 
πολιτών της και των θεσµικών της οργάνων (κοινοβούλιο, ανώτατα ελεγκτικά όργανα) 
σχετικά µε τις επιλογές πολιτικών, την είσπραξη εσόδων, τις επιχορηγήσεις και τα 
δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα. Πρόκειται λοιπόν για µια αµοιβαία σχέση εξουσίας. Οι 
πολίτες και τα θεσµικά όργανα πρέπει να είναι σε θέση να υπευθυνοποιήσουν την κυβέρνηση 
τους έναντι των πράξεών της, να ελέγχουν τις καταχρήσεις και να επιβάλουν κυρώσεις. Η 
ευθύνη της κυβέρνησης µιας χώρας εταίρου έναντι των πολιτών της αποτελεί βασικό 
παράγοντα για την επίτευξη αποτελεσµάτων σε θέµατα ανάπτυξης. Αυτή είναι σηµαντική 
συνιστώσα της αυτοδιάθεσης της χώρας όσον αφορά την αναπτυξιακή της ατζέντα. 
Καταρχήν, η δηµοσιονοµική στήριξη υπόκειται στον έλεγχο του εθνικού κοινοβουλίου και 
των θεσµικών οργάνων ελέγχου των δηµόσιων οικονοµικών, πράγµα που σπάνια συµβαίνει 
σε επιδοτήσεις σχεδίων. 

Πάντως, µέχρι στιγµής, οι βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν σε επίπεδο εθνικής ευθύνης 
παραµένουν περιορισµένες, εν µέρει απαιτείται χρόνο για να υλοποιηθούν και να αποδώσουν 
καρπούς. Σε πολλές χώρες, η ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοβουλίων να 
υπερασπίζονται και να ελέγχουν τις πολιτικές επιλογές στο πλαίσιο µιας διαφανούς 
δηµοσιονοµικής διαδικασίας αποδεικνύεται αδύναµη. Η υποστήριξη εθνικών θεσµών και 
συστηµάτων λογοδοσίας αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τους χορηγούς 
που συµµετέχουν στη δηµοσιονοµική στήριξη. Οι απαιτήσεις των χορηγών επισκιάζουν την 
εθνική ευθύνη, επιβάλλοντας ένα πρόγραµµα δράσης επηρεασµένο από εξωγενείς 
παράγοντες, ιδίως όταν το ποσό της δηµοσιονοµικής στήριξης αντιπροσωπεύει σηµαντικό 
τµήµα του εθνικού προϋπολογισµού. 

Αµοιβαία ευθύνη. Από την άποψη του χορηγού, η αµοιβαία ευθύνη έχει σηµασία για το ότι 
οι χορηγοί κυβερνήσεις µπορούν να αποδείξουν στα κοινοβούλιά τους και στους 
φορολογούµενους τους ότι χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους δηµοσίους πόρους που 
χορηγήθηκαν για αναπτυξιακή βοήθεια. Από την άποψη των χωρών εταίρων, απαιτούνται 
δεσµεύσεις από τους χορηγούς, αξιόπιστες, προβλέψιµες, διαφανείς, καθώς και πλήρεις 
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πληροφορίες σχετικά µε τη ροή της ενίσχυσης (ειδικότερα της δηµοσιονοµικής στήριξης), 
σύµφωνες µε τον κύκλο του προϋπολογισµού, ώστε να τους επιτραπεί να εκπονήσουν και να 
εκτελέσουν συνολικούς προϋπολογισµούς σύµφωνους µε τους συµφωνηθέντες στόχους και 
τις προτεραιότητες. Οι χώρες εταίροι πρέπει να ενηµερώσουν τους πολίτες τους για την 
εταιρική σχέση µε τις χορηγούς χώρες, καθώς και τα πλεονεκτήµατα της δηµοσιονοµικής 
στήριξης. Ωστόσο, η κοινωνία των πολιτών µπορεί να κρίνει την κυβερνητική δράση µόνο 
εάν έχει βασικές πληροφορίες για τα ποσά που δαπανήθηκαν για συγκεκριµένα µέτρα και εάν 
υφίστανται δίαυλοι πληροφόρησης των αρµοδίων αρχών, συµπεριλαµβανοµένων των 
χορηγών, σχετικά µε απάτες και διαφθορά. 

Ερώτηση 8: Πώς µπορεί να σχεδιαστεί η δηµοσιονοµική στήριξη (συµπεριλαµβανοµένης 
της δηµιουργίας ικανοτήτων) κατά τρόπο ώστε να ενισχύσει ακόµη περισσότερο την εθνική 
ευθύνη και την αυτοδιάθεση των χωρών εταίρων, περιλαµβανοµένης της συµµετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών; 

Ερώτηση 9: Πώς µπορεί να συµβάλει καλύτερα η αµοιβαία ευθύνη στην αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας των πράξεων δηµοσιονοµικής στήριξης τόσο στις χώρες χορηγούς όσο 
και στις χώρες εταίρους; 

Ερώτηση 10: Τι είδους δραστηριότητες ορατότητας/επικοινωνίας πρέπει να διεξαχθούν τόσο 
στις χώρες χορηγούς όσο και στις χώρες εταίρους για την ενίσχυση της αµοιβαίας ευθύνης; 

 

4.4. Ο προγραµµατισµός της δηµοσιονοµικής στήριξης και η συνοχή του µε άλλα 
µέσα 

Η απόφαση σχετικά µε τη δυνατότητα να χορηγηθεί ή όχι η δηµοσιονοµική στήριξη και 
το σχετικό ποσό πρέπει να ληφθεί στο πλαίσιο του προγραµµατισµού της ενίσχυσης στο 
σύνολό της, σε ποια χώρα οι επιχορηγήσεις καθορίζονται σε συνδυασµό µε τις ανάγκες και 
τις επιδόσεις. Αυτή βασίζεται σε µια ευρεία ανάλυση οικονοµικής πολιτικής, στις ανάγκες 
χρηµατοδότησης µιας χώρας (λαµβάνοντας υπόψη το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό της 
πλαίσιο και τη συνεισφορά που µπορεί να προταθεί από τους χορηγούς βοήθειας και τους 
πιστωτές), στην ικανότητα απορρόφησης στους κινδύνους και στα αναµενόµενα οφέλη από 
τη δηµοσιονοµική στήριξη. Από τη στιγµή που θα αναλυθεί ορθά η κατάσταση της χώρας, 
λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις καταβληθείσες προσπάθειες από την κυβέρνηση για την 
αντιµετώπιση των διαπιστωθεισών αδυναµιών και την εκµετάλλευση των διαθέσιµων 
εθνικών πόρων, µπορούν στη συνέχεια να καθοριστούν οι στόχοι της συνεργασίας και ο 
πλέον κατάλληλος τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης – όπου επίσης θα ληφθούν υπόψη τα 
ζητήµατα κόστους ανά µονάδα και η σχέση κόστους-οφέλους.  

Συνυπάρχουν µε τη δηµοσιονοµική στήριξη και άλλες διαδικασίες, περιλαµβανοµένων 
των κάθετων ταµείων, των καταπιστευµατικών ταµείων πολλών δωρητών (MDTFs), του 
κοινού αποθέµατος κονδυλίων και των ενισχύσεων σε προγράµµατα. Ένα µεγάλο φάσµα 
λεπτοµερειών εφαρµογής θεωρείται ως πλεονέκτηµα για την αντιµετώπιση των διαφόρων 
αναγκών και στόχων, σε ποικίλα πλαίσια. Σε ορισµένους τοµείς, όπως η στήριξη µη κρατικών 
φορέων ή εκλογικών διαδικασιών, είναι προφανές ότι η ενίσχυση δεν µπορεί και δεν πρέπει 
να χορηγηθεί µε τη µορφή δηµοσιονοµικής στήριξης. Σε άλλους τοµείς, όπως η παροχή 
εµπειρογνωµοσύνης υψηλού επιπέδου ή οι µεγάλες επενδύσεις υποδοµών, η απόφαση για τις 
πλέον κατάλληλες λεπτοµέρειες εφαρµογής θα ληφθεί εντός του πλαισίου της χώρας.  
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Όσον αφορά τη γενική δηµοσιονοµική στήριξη (Γ∆Σ) και την τοµεακή δηµοσιονοµική 
στήριξη (Τ∆Σ), ένα βασικό ερώτηµα είναι εάν η δηµοσιονοµική στήριξη προς µια 
συγκεκριµένη χώρα πρέπει να αφορά ένα ευρύτερο φάσµα τοµέων (Γ∆Σ) ώστε να υπάρξει 
µια συνολική θεώρηση της εθνικής πολιτικής, µε κίνδυνο ενδεχοµένως να υπάρξει µικρότερη 
αποτελεσµατικότητα όσον αφορά τον διάλογο σχετικά µε την τοµεακή πολιτική ή εάν πρέπει 
να εστιαστεί σε ορισµένους ειδικούς τοµείς (Τ∆Σ) πράγµα που θα επιτρέψει 
αποτελεσµατικότερο πολιτικό διάλογο, µε κίνδυνο ενδεχοµένως να παραµεληθούν 
γενικότερα ζητήµατα διατοµεακής µεταρρύθµισης, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη 
προόδου σε τοµεακό επίπεδο. Σε πολλές περιπτώσεις η ΕΕ χρησιµοποιεί αµφότερες τις 
διαδικασίες από κοινού (βλέπε τµήµα 2). 

Ερώτηση 11: Ποια κριτήρια πρέπει να χρησιµοποιήσει η Επιτροπή στα οποία θα βασιστούν 
οι αποφάσεις για το ύψος του ποσού , που ενδεχοµένως θα χορηγηθεί στις επιλέξιµες χώρες;  

Ερώτηση 12: Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που απορρέουν από την
ταυτόχρονη παροχή γενικής και τοµεακής δηµοσιονοµικής στήριξης στην ίδια χώρα ή από
την παροχή ενός ενιαίου µέσου δηµοσιονοµικής στήριξης; Σε ποιο πλαίσιο η Τ∆Σ θα
µπορούσε να θεωρηθεί µια πιο αποτελεσµατική µορφή δηµοσιονοµικής στήριξης; 

Ερώτηση 13: Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα, καθώς και οι πρακτικές
διευθετήσεις για να διασφαλιστεί η συνοχή και ο αποτελεσµατικός συντονισµός, που
απορρέουν από τη χρήση ενός ευρύτερου φάσµατος µέσων ενίσχυσης µαζί µε τις Γ∆Σ/Τ∆Σ; 

 

4.5. Ενίσχυση της αξιολόγησης του κινδύνου και αντιµετώπιση της απάτης και της 
διαφθοράς 

Η αποτελεσµατικότητα και ο αντίκτυπος όλων των µορφών ενίσχυσης ( από την ενίσχυση 
σχεδίου έως τη δηµοσιονοµική στήριξη) µπορούν να υπονοµευθούν από µια σειρά κινδύνων 
οι οποίοι πρέπει να µετριαστούν. Η δηµοσιονοµική στήριξη και η ενίσχυση σχεδίου 
παρουσιάζουν διαφορετικά προφίλ κινδύνων· τούτο συνεπάγεται ότι η διαχείριση κινδύνων 
πρέπει να προσαρµοσθεί στην µέθοδο χορήγησης ενίσχυσης που έχει επιλεγεί. Το πλαίσιο 
διαχείρισης κινδύνων για τη δηµοσιονοµική στήριξη αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την 
αξιολόγηση της επιλεξιµότητας, για τον προγραµµατισµό, για τον σχεδιασµό και εκτέλεση 
προγραµµάτων και για τη σύσταση πολιτικού διαλόγου. Αποτελεί ένα µέσο για την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε.. Επίσης, αποτελεί βασική διάσταση της 
δυναµικής προσέγγισης της επιλεξιµότητας (βλέπε πλαίσιο 1) που απαιτεί σχετική και 
ουσιαστική δέσµευση για µεταρρυθµίσεις και αποδεικτικά στοιχεία προόδου. 

Μια σοβαρή υποβάθµιση της πολιτικής διακυβέρνησης σε µια χώρα εταίρο που λαµβάνει 
δηµοσιονοµική στήριξη, θα µείωνε αισθητά το ρόλο του εθνικού προϋπολογισµού ως 
έκφραση του κοινού συµφέροντος και θα υπονόµευε τους µηχανισµούς ανάληψης ευθύνης. 
Θα υπονόµευε µε τη σειρά του τις προσπάθειες δηµοσιονοµικής στήριξης για τη βελτίωση 
της διαφάνειας και της διαχείρισης του ίδιου του προϋπολογισµού και τέλος θα διάβρωνε τις 
την αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής στήριξης. Η αξιολόγηση των πολιτικών 
κινδύνων απαιτεί ενισχυµένο πολιτικό διάλογο που καλύπτει θέµατα που συνδέονται µε τη 
δηµοσιονοµική στήριξη. 

Η διαχείριση των µακροοικονοµικών και αναπτυξιακών κινδύνων απαιτεί την εφαρµογή 
ισχυρών διαδικασιών παρακολούθησης, κατάλληλων εξετάσεων και δεικτών και την 
ικανότητα επισήµανσης και έγκρισης διορθωτικών µέτρων, όταν είναι αναγκαίο. Η 
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περιορισµένη ποιότητα και διαθεσιµότητα κατάλληλων δεικτών καθιστά πολύπλοκη τη 
διαχείριση των κινδύνων αυτών. Η βελτίωση του πεδίου εφαρµογής και της ποιότητας του 
διαλόγου όσον αφορά τη συντελεσθείσα πρόοδο στην εφαρµογή των εθνικών και τοµεακών 
πολιτικών είναι ζωτικής σηµασίας για την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. 

Η βελτίωση των µέσων διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου είναι βασική. Σε 
όλες τις δράσεις δηµοσιονοµικής στήριξης η διαχείριση των κεφαλαίων των χορηγών 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών, τα συστήµατα ελέγχου 
και τις διαδικασίες της χώρας εταίρου (βλέπε πλαίσιο 1). Η εκτίµηση και διαχείριση του 
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου γίνεται µέσω προόδου στην αποδοτικότητα και 
αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών. Από τακτικές εξετάσεις 
επισηµαίνονται οι βασικοί τοµείς αδυναµιών και ενισχύεται η προετοιµασία και εφαρµογή 
των µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων των οποίων η σηµασία και αξιοπιστία ελέγχονται 
µέσω της διαδικασίας δηµοσιονοµικής στήριξης. 

Η διαφθορά αποτελεί σοβαρή απειλή για τις αναπτυξιακές προσπάθειες. Υπονοµεύει τη 
δηµοκρατία και την καλή διακυβέρνηση ανατρέποντας τις επίσηµες και θεσµικές διαδικασίες. 
Η διαφθορά υπονοµεύει την οικονοµική ανάπτυξη, αποµακρύνοντας πόρους από δαπάνες 
προτεραιότητας και προκαλώντας ανεπάρκεια και έλλειψη συµµόρφωσης στις διαδικασίες 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. Η διαφθορά είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τα επιχειρήµατα υπέρ και κατά της δηµοσιονοµικής στήριξης. Η αποτυχία στην 
καταπολέµηση της διαφθοράς υπονοµεύει την εµπιστοσύνη τόσο στον προϋπολογισµό όσο 
και στην ευρύτερη πολιτική οικονοµία και έχει επιπτώσεις τόσο στους χρηµατοδοτικούς 
όσο και στους αναπτυξιακούς κινδύνους. Επιπλέον, δεδοµένου ότι τα κεφάλαια των 
χορηγών αναµειγνύονται µε τον εθνικό προϋπολογισµό, οι καταγγελίες για απάτη ή για 
διαφθορά είτε δεν περιέρχονται στην αντίληψη της Επιτροπής είτε αυτή δεν τις εξετάζει. Σε 
περιπτώσεις δε υπεξαίρεσης πόρων από τον προϋπολογισµό της χώρας εταίρου, η ανάκτηση 
των κεφαλαίων θα αποδειχθεί ενδεχοµένως δύσκολη. Συνεπώς, είναι ουσιώδες, η Επιτροπή, 
και κατ’ επέκταση χώρες χορηγοί, να συνεχίζουν τον στενό διάλογο για ζητήµατα διαφθοράς 
µε τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων. 

Εξωτερικοί παράγοντες κινδύνου, όπως οι δυσµενείς οικονοµικοί και χρηµατοδοτικοί 
παράγοντες σε παγκόσµια κλίµακα, η αστάθεια των τιµών βασικών προϊόντων ή οι 
κλιµατικές συνθήκες µπορούν επίσης να επηρεάσουν την κατάσταση του προϋπολογισµού 
της χώρας εταίρου. Η πρόσφατη παγκόσµια χρηµατοδοτική και οικονοµική κρίση απέδειξε 
πόσο διασυνδεδεµένος είναι ο κόσµος. Η παρακολούθηση και ο µετριασµός των εξωτερικών 
κινδύνων απαιτούν µέτρα για την αύξηση της ανθεκτικότητας σε εξωτερικούς κραδασµούς 
του προϋπολογισµού, περιλαµβανοµένης της διάρθρωσης της φορολογίας. 

Ερώτηση 14: Πώς µπορούν να εκτιµηθούν καλύτερα οι προαναφερθέντες κίνδυνοι εντός ενός
συνεκτικού πλαισίου και να γίνει η διαχείρισή τους να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της
δηµοσιονοµικής στήριξης; 

Ερώτηση 15: Τι µέτρα πρέπει να λάβει η ΕΕ εάν ο κίνδυνος απάτης και διαφθοράς θεωρηθεί
υψηλός;  

Ερώτηση 16: Πώς µπορούν οι χορηγοί βοήθειας να απαντήσουν επί της ουσίας,,
περιλαµβάνοντας και δηµοσιονοµικά διορθωτικά µέτρα, στις περιπτώσεις διαφθοράς ή απάτης
µεγάλης κλίµακας κατά την υλοποίηση πολιτικών που τυγχάνουν δηµοσιονοµικής στήριξης; 
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4.6. ∆ηµοσιονοµική στήριξη σε ευάλωτα κράτη 

Η δηµοσιονοµική στήριξη ενδέχεται να είναι βασικής σηµασίας στο να συµβάλει στην 
παροχή κάποιου βαθµού οικονοµικής και πολιτικής σταθερότητας σε χώρες που βρίσκονται 
σε ευάλωτη κατάσταση.  

Πλαίσιο 7: Ευαίσθητες καταστάσεις 

Πρόκειται για καταστάσεις στις οποίες έχει διαρραγεί το κοινωνικό συµβόλαιο, λόγω της 
ανικανότητας ή της απροθυµίας του κράτους να ασκήσει τις βασικές του λειτουργίες, να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, τη διαχείριση των 
πόρων, το κράτος δικαίου, την ίση πρόσβαση στην εξουσία και την ασφάλεια του πληθυσµού 
και την προστασία και την προώθηση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των πολιτών. Σε 
γενικές γραµµές, οι χώρες εξέρχονται από την κρίση σε τρία διαδοχικά στάδια, που συχνά 
επικαλύπτονται, στα οποία παρεµβαίνουν οι πολιτικοί εταίροι και οι χορηγοί: στο στάδιο 
έκτακτης ανάγκης που ακολουθείται από το στάδιο οικοδόµησης της ειρήνης, το οποίο 
περιλαµβάνει την κοινωνική και οικονοµική αποκατάσταση και την επανέναρξη της θεσµικής 
ανάπτυξης. Το τρίτο στάδιο αποτελείται από την µακροοικονοµική σταθεροποίηση (που 
χαρακτηρίζεται εν γένει από την επανάληψη της ενίσχυσης από τους ∆ΧΟ αµέσως µετά την 
εκκαθάριση των καθυστερούµενων οφειλών), που οδηγεί στην ανάπτυξη. Όταν η χώρα 
εξέρχεται από την κρίση, κάθε στάδιο προσφέρει την ευκαιρία να ληφθεί απόφαση εάν θα 
χορηγηθεί δηµοσιονοµική στήριξη.  

Παρότι οι κίνδυνοι εξ ορισµού είναι υψηλοί, το κόστος της µη παρέµβασης και τα οφέλη (π.χ. 
διατήρηση βασικών κρατικών λειτουργιών όπως η παροχή υπηρεσιών και η ασφάλεια) µιας 
αποτελεσµατικής στήριξης, µπορεί να είναι ακόµη υψηλότερα. Τα κριτήρια εκλεξιµότητας 
πρέπει να ερµηνεύονται κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζουν τις ικανότητες, τη δέσµευση 
και τη δυνατότητα επίτευξης πραγµατικής προόδου της χώρας εταίρου. Πάντως, είναι 
ουσιαστικής σηµασίας ένας στενότερος συντονισµός µεταξύ των χορηγών βοήθειας που 
επιθυµούν να στηρίξουν την αποκατάσταση του κράτους για να εξασφαλιστεί η ορθή και 
συνεχής αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων, µια αυστηρή παρακολούθηση της προόδου 
και ανταπόκριση στον σχεδιασµό. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά µε το ∆ΝΤ, την 
Παγκόσµια Τράπεζα και την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης για την εκπόνηση ενός 
«εγγράφου κοινής προσέγγισης». Πάντως, σχετικά λίγοι διµερείς χορηγοί βοήθειας αυτή τη 
στιγµή παρέχουν δηµοσιονοµική στήριξη σε χώρες που αντιµετωπίζουν ευαίσθητες 
καταστάσεις.  

Ερώτηση 17: Θα µπορούσε η δηµοσιονοµική στήριξη να χρησιµοποιηθεί για την προώθηση
της σταθερότητας σε ευάλωτα κράτη, και, αν ναι, µε ποιο τρόπο; 

 

4.7. Ανάπτυξη, φορολογική πολιτική και κινητοποίηση εγχώριων εσόδων  

Οι αναπτυξιακές στρατηγικές των χωρών εταίρων και η προσοχή της ΕΕ εστιάζονται όλο και 
περισσότερο στη σηµασία της αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης, πέραν της παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή 
βοήθεια εν γένει και η δηµοσιονοµική στήριξη ειδικότερα, είναι επίσης σε θέση να δώσουν 
κίνητρα και να συµβάλουν σε µια χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και αειφορία, όπως και στη 
µείωση της φτώχειας. Απαιτείται ειδικότερα να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην επισήµανση 
των απαιτούµενων βηµάτων για την άρση των εµποδίων στην αειφόρο ανάπτυξη, όπως η 
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ακατάλληλη οικονοµική υποδοµή, γραφειοκρατικές δυσχέρειες ή περιορισµένο ανθρώπινο 
κεφάλαιο. Η δηµοσιονοµική στήριξη µπορεί να συµβάλλει µέσω της προώθησης της 
µακροοικονοµικής σταθερότητας, βασικών µεταρρυθµίσεων για ένα οικονοµικό περιβάλλον 
ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις, και αποτελεσµατικότερων χορηγήσεων προϋπολογισµού. Η 
δηµοσιονοµική πολιτική είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο του πολιτικού διαλόγου στον 
τοµέα της δηµοσιονοµικής στήριξης. 

Η προστασία των εγχώριων εσόδων είναι βασικής σηµασίας για την εξασφάλιση της 
µακροοικονοµικής σταθερότητας, την επίτευξη και διατήρηση των αναπτυξιακών 
στόχων, τη µείωση της φτώχειας για την υλοποίηση των στόχων ΑΣΧ, καθώς και την 
ενίσχυση της εγχώριας ευθύνης. Αφορά τόσο την οικονοµική ανάπτυξη όσο και τα 
φορολογικά καθεστώτα των χωρών εταίρων. Η βελτίωση της ικανότητας των 
αναπτυσσόµενων χωρών να αυξήσουν τα έσοδά τους, τηρώντας τις αρχές καλής 
διακυβέρνησης (διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών και θεµιτός φορολογικός 
ανταγωνισµός) θα επιτρέψει, σε µακροχρόνια βάση, να βοηθηθούν οι αναπτυσσόµενες χώρες 
στο να µειώσουν την εξάρτησή τους όσον αφορά την ενίσχυση και να σχεδιάσουν µια 
ακόλουθη στρατηγική εξόδου από τη δηµοσιονοµική στήριξη, ενώ η θέση της 
δηµοσιονοµικής στήριξης θα εξελίσσεται στο βαθµό που οι χώρες µειώνουν την εξάρτησή 
τους. Οι χώρες εταίροι πρέπει να δεσµευθούν στο να ενισχύσουν τα εθνικά τους φορολογικά 
καθεστώτα και την είσπραξη φόρων.  

Μια ευρεία φορολογική βάση σε συνδυασµό µε µια αποτελεσµατική διαχείριση των 
δηµόσιων εσόδων και δαπανών αυξάνει τη νοµιµότητα του κράτους και ενισχύει τις 
σχέσεις µεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής στήριξης θα 
έπρεπε εν µέρει να στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας των αποδεκτριών χωρών να 
αίρουν τις προκλήσεις τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο της είσπραξης εσόδων, 
ώστε να βελτιωθεί η ευθύνη και η αυτονοµία τους και να µειωθεί η εξάρτησή τους σε 
µακροχρόνια βάση. Παρότι ορισµένα προγράµµατα δηµοσιονοµικής στήριξης αναφέρονται 
σε θέµατα είσπραξης εσόδων, ο κύριος στόχος του διαλόγου και της υπό όρους χορήγησης 
βοήθειας στα προγράµµατα δηµοσιονοµικής στήριξη ήταν η βελτίωση της διαχείρισης των 
δηµοσίων δαπανών. Κατά συνέπεια, υπάρχει λόγος για αµεσότερη εστίαση σε ζητήµατα 
εγχώριων εσόδων και καλής διακυβέρνησης στον τοµέα της φορολογίας στο πλαίσιο του 
διαλόγου για τη δηµοσιονοµική στήριξη, την υπό όρους παροχή βοήθειας, την αξιολόγηση 
επιδόσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων (λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις ιδιαίτερες 
προκλήσεις που τίθενται στα θέµατα αυτά στις πλούσιες σε φυσικούς πόρους χώρες). Αυτό 
θα πρέπει προοδευτικά να βελτιώσει τις αναφορές και τη συµµόρφωση προς τις αρχές καλής 
διακυβέρνησης στον τοµέα της φορολογίας (ήτοι διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών και 
θεµιτός φορολογικός ανταγωνισµός). Το ζήτηµα εάν η δηµοσιονοµική στήριξη θα έπρεπε να 
υπόκειται στις µεταρρυθµίσεις και στην καλή διακυβέρνηση στον τοµέα της φορολογίας είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό. 

Η στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό του τοµέα 
συνεργασίας της ΕΕ. Η περιφερειακή ολοκλήρωση αποφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη, 
αλλά και νέες προκλήσεις, ιδίως την ανάγκη µεταστροφής της βάσης εσόδων από τους 
εξωτερικούς δασµούς στην εσωτερική φορολογία επειδή η απελευθέρωση του εµπορίου 
ενδεχοµένως θα καταλήξει σε συνεχή µείωση των τελωνειακών εσόδων. 

Ερώτηση 18: Πώς µπορούν να σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν τα προγράµµατα
δηµοσιονοµικής στήριξης ώστε να προωθηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η χωρίς
αποκλεισµούς αειφόρος ανάπτυξη; 
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Ερώτηση 19: Πώς µπορεί ο πολιτικός διάλογος σχετικά µε τη δηµοσιονοµική στήριξη και η
παροχή βοήθειας υπό όρους να προωθήσει µια ευρύτερη δηµιουργία εγχώριων εσόδων και
να περατώσει την εξάρτηση από τη βοήθεια; Ποια µορφή στρατηγικής εξόδου θα έπρεπε να
συµπεριλάβουν οι χορηγοί στις πράξεις τους δηµοσιονοµικής στήριξης και πώς θα το
κατορθώσουν;  

Ερώτηση 20: Πώς µπορεί η δηµοσιονοµική στήριξη να χρησιµοποιηθεί για να συνδράµει τις
χώρες εταίρους και τις περιφερειακές οργανώσεις να διευρύνουν τη διαδικασία
περιφερειακής ολοκλήρωσης; 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Η δηµοσιονοµική στήριξη θεωρήθηκε ως µια λύση που επιτρέπει την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της βελτιστοποίησης της ενίσχυσης αλλά θέτει και η ίδια νέες προκλήσεις. Το 
παρόν έγγραφο εκπονήθηκε για να θέσει ερωτήµατα όσον αφορά τις επιλέξιµες χώρες για 
δηµοσιονοµική στήριξη, τα ποσά των ενισχύσεων που θα λάβουν, και τον τρόπο του 
καλύτερου δυνατού σχεδιασµού και διαχείρισης των προγραµµάτων δηµοσιονοµικής 
στήριξης. Τα ζητήµατα αυτά πρέπει να εξεταστούν παράλληλα µε τις αναληφθείσες εργασίες 
που αφορούν ένα σύνολο στόχων και αρχών, ώστε να επιτραπεί στη δηµοσιονοµική στήριξη 
να συµβάλλει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας για 
την ανάπτυξη, την αειφόρο ανάπτυξη και τη µείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόµενες 
χώρες εταίρους καθώς και την προώθηση µιας στενότερης οικονοµικής ολοκλήρωσης και 
πολιτικής σύνδεσης µε άλλες χώρες. Βάσει των αποτελεσµάτων των εν λόγω εργασιών και 
άλλων ακόµη, η Επιτροπή θα καταβάλλει προσπάθειες να βελτιώσει την προσέγγιση του 
σχεδιασµού και της εφαρµογής της δηµοσιονοµικής στήριξης, εν όψει περισσότερο 
συντονισµένων προσεγγίσεων στην ΕΕ.. 

 


