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Kφρια ςθμεία παρουςίαςθσ

• Ευρωπαϊκι Αναπτυξιακι Βοικεια 2014-2020:
Σο πολιτικό πλαίςιο

• Σι καινοφριο ζφερε το «Πρόγραμμα Δράςθσ 
γι’ Αλλαγι» (“Αgenda for Change”, 2011)

• Η επιρροι του «Προγράμματοσ» ςτα νζα 
χρθματοδοτικά εργαλεία για τθν ανάπτυξθ 
2014 – 2020



Σο πολιτικό πλαίςιο 

• Σο κλίμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ

• Η δζςμευςθ τθσ ΕΕ μζχρι το 2015 να παρζχει 
το 0,7% του ςυλλογικοφ ΑΕΠ τθσ ςε 
αναπτυξιακι βοικεια

• Ο ςτόχοσ τθσ επίτευξθσ των ΑΧ μζχρι το 2015 
και το μετά το 2015 πρόγραμμα

• Η Ευρ. υναίνεςθ για τθν Ανάπτυξθ του 2005 

• Η Διάςκεψθ Κορυφισ του Μπουςάν το 2011

• «Σο Πρόγραμμα για τθν Αλλαγι» 2011



Πρόγραμμα για τθν Αλλαγι
“Agenda for Change”

• Δθμοκρατία, ανκρϊπινα δικαιϊματα

και χρθςτι διακυβζρνθςθ

• Βιϊςιμθ οικονομικι αφξθςθ

για ανκρϊπινθ ανάπτυξθ

Για εξαςφάλιςθ ςωςτισ διαχείριςθσ

• Η Αρχι τθσ «Διαφοροποίθςθσ» 

• υντονιςμζνθ δράςθ τθσ ΕΕ

• Βελτιωμζνθ ςυνοχι μεταξφ 

των πολιτικϊν τθσ ΕΕ.



Δθμοκρατία, ανκρϊπινα δικαιϊματα
και χρθςτι διακυβζρνθςθ

• Αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ευρ χωρϊν 
και των περιφερειακϊν προγραμμάτων για 
προγράμματα που αφοροφν Α.Δ., 
Δθμοκρατία, Χρθςτι Διακυβζρνθςθ και 
ανκρϊπινθ ανάπτυξθ

• Η ςθμαςία των Α.Δ., Δθμοκρατίασ και χρθςτισ 
διακυβζρνθςθσ αυξάνεται όςον αφορά και 
τθν επιλογι των κατάλλθλων χρθματοδοτικϊν 
εργαλείων για κάκε χϊρα



Βιϊςιμθ οικονομικι αφξθςθ
για ανκρϊπινθ ανάπτυξθ

• Σουλάχιςτον το 20 % ςε κοινωνικι ζνταξθ και 
ανκρϊπινθ ανάπτυξθ (υγεία, εκπαίδευςθ, 
κοινωνικι προςταςία)

• Επενδφςεισ ςε τομείσ κλειδιά για τθν 
ανάπτυξθ (γεωργία & ενζργεια)



Η Αρχι τθσ «Διαφοροποίθςθσ»

• χεδιαςμόσ με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ κάκε 
χϊρασ

• Αφξθςθ τθσ βοικειασ ςε χϊρεσ που ζχουν 
περιςςότερο ανάγκθ και όπου μπορεί θ 
βοικεια να ζχει μεγαλφτερο αντίκτυπο

• Τποςτιριξθ ςτισ γειτονικζσ χϊρεσ και 
Τποςαχάρια Αφρικι

• υγκεκριμζνεσ μορφζσ βοικειασ κα πρζπει να 
αναπτυχκοφν για τα εφκραυςτα κράτθ



υντονιςμζνθ δράςθ

• Αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ 
πολυδιάςπαςθσ τθσ βοικειασ

• Κοινόσ προγραμματιςμόσ μεταξφ κ-μ και ΕΕ ςε 
ςυντονιςμό με τισ χϊρεσ που δζχονται 
βοικεια

• Κοινό πλαίςιο για τθν μζτρθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και μεγαλφτερθ 
διαφάνεια



Σο ηιτθμα τθσ υνοχισ

• Ενίςχυςθ τθσ ςυνοχισ = αξιολόγθςθ του 
αντίκτυπου των πολιτικϊν ΕΕ και όςον αφορά 
τουσ ςτόχουσ τθσ ανάπτυξθσ των 
αναπτυςςόμενων χωρϊν



Σο νζο πολυετζσ χρθματοδοτικό 
πλαίςιο 2014 - 2020



Το πολυετζσ χρηματοδοτικό πλαίςιο 2014-2020

Political agreement 

endorsed by 

European 

Parliament in July 

2013 for total of 

€960bn or 1% of 

total EU GNI



Πολυετζσ Χρημ Πλαίςιο – εξωτερική δράςη 

(7 χρόνια 88,57 δισ € )



Ποιες είναι οι 

ηάζεις ποσ 

διακρίνοσμε ζηα 

τρημαηοδοηικά 
ασηά εργαλεία;



ΕΑΒ 2014-2020
ΣΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ» ΑΠΟΣΕΛΕΕ ΣΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΧΕΔΙΑΜΟ 

ΣΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

Μζςα από τα εργαλεία αυτά διακρίνουμε:

τιριξθ τθσ ΚτΠ για προϊκθςθ Α.Δ., Δθμοκρατίασ και χρθςτισ διακυβζρνθςθσ

Σουλάχιςτον 90% όλθσ τθσ Ευρ. Αναπτυξιακισ βοικειασ κα πρζπει να είναι 

“DACable“ 

 H αρχι τθσ «Διαφοροποίθςθσ» (“Differentiation”):

DCI: τζλοσ τθσ ςυνεργαςίασ με 16 χϊρεσ ςε Αςία και  Λατινικι Αμερικι

EDF: Διαφοροποίθςθ “ςτον όγκο” τθσ βοικειασ – εςτίαςθ ςε εφκραυςτα κράτθ

Εςτίαςθ ςτθν οικονομικι αφξθςθ και αυξανόμενθ ςυνεργαςία με τον ιδιωτικό 

τομζα μζςω: 

Αυξθμζνθσ χριςθσ μικτϊν χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν, ςυνεργαςία με 

διεκνείσ χρθματοπιςτωτικοφσ κεςμοφσ (μζχρι το 30% όλθσ τθσ βοικειασ)

Τποςτιριξθ ςτο περιβάλλον των επιχειριςεων, περιφερειακι ολοκλιρωςθ και 

παγκόςμιεσ αγορζσ
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• Ευρ. Α.Β. € 88,57 δισ / 7 χρόνια *+ Α.Β. κ-μ+

• ΕUROPEAID: 10 διευκφνςεισ, 1.300 άτομα
προςωπικό ςτισ Βρυξζλλεσ

3.000 προςωπικό ςε

διάφορεσ χϊρεσ

• CONCORD: 1.800 ΜΚΟ

• Σο 2006 οι ΜΚΟ 

διαχειρίςτθκαν €12 δισ

αναπτυξιακισ  βοικειασ ςε όλο τον κόςμο





ασ Ευχαριςτϊ!

Δρ. Ευγενία Βακάκου 

evathakou@hotmail.com


