
EL 

 

 
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της ειδικής έκθεσης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Εκπρόσωπος Τύπου Τ: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Υπεύθυνος Τύπου T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 7 Φεβρουαρίου 2018 

 
 

Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς τη Μιανμάρ/Βιρμανία: 
παρά τον πρωταγωνιστικό και ενεργό ρόλο της ΕΕ, 
διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην υλοποίηση, 
επισημαίνουν οι ελεγκτές. 
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ΕΕ διαδραμάτισε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στη 
Μιανμάρ/Βιρμανία και της διέθεσε σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους. Ωστόσο, 
παρουσιάστηκαν αδυναμίες στην εκτίμηση των αναγκών από πλευράς της Επιτροπής και στην 
υλοποίηση της συνδρομής της ΕΕ. 

Οι ελεγκτές εξέτασαν αν στη Μιανμάρ/Βιρμανία η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξαν με ορθό τρόπο τις καθορισμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες. 
Συνολικά, για την περίοδο 2012-2020, η ΕΕ διέθεσε στη χώρα σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ. 

«Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή αντέδρασαν ταχέως στις πολιτικές αλλαγές 
στη Μιανμάρ/Βιρμανία. Εντούτοις, το γενικό συμπέρασμά μας είναι ότι η αναπτυξιακή στήριξη της ΕΕ προς 
τη χώρα υπήρξε μόνον μερικώς αποτελεσματική», δήλωσε ο Karel Pinxten, Μέλος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. 

Κατά το διάστημα που κάλυψε ο έλεγχος (2012-2016), η Μιανμάρ/Βιρμανία διένυε μια δύσκολη περίοδο 
πολιτικής και οικονομικής μετάβασης. Παράγοντες όπως φυσικές καταστροφές, εθνοτικές συγκρούσεις 
και η περιορισμένη ικανότητα των τοπικών φορέων και αρχών έθεταν προσκόμματα στις προσπάθειες 
ανάπτυξης. Το 2016 και το 2017 σημειώθηκαν νέες εκρήξεις βίας στο κρατίδιο Ρακχίν σε βάρος της 
μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μια τεραστίων διαστάσεων 
ανθρωπιστική κρίση. Τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα βίας στη συγκεκριμένη περιοχή επιδεινώνουν τις 
συγκρούσεις και παρακωλύουν τις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές προσπάθειες.  

Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι, στο πλαίσιο της εκτίμησης των αναγκών, η Επιτροπή δεν αξιολόγησε 
επαρκώς τις γεωγραφικές προτεραιότητες στο επίπεδο της χώρας. Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων θα 
μπορούσε να έχει ενισχύσει τον αντίκτυπο της στήριξης της ΕΕ. Επίσης, η αύξηση των εγχώριων δημόσιων 
εσόδων δεν περιλαμβανόταν μεταξύ των προτεραιοτήτων, παρά το γεγονός ότι αποτελεί καίριο 
παράγοντα για την ανάπτυξη της χώρας. Ο κοινός προγραμματισμός της ΕΕ και των κρατών μελών της 
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αποτέλεσε θετικό βήμα. Εντούτοις, ο συντονισμός μεταξύ των γενικών διευθύνσεων που διαχειρίζονται 
την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια σε ζώνες που γνωρίζουν παρατεταμένες κρίσεις δεν 
λειτούργησε ικανοποιητικά.  

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι επιλεγείσες δράσεις ανταποκρίνονταν στις αναπτυξιακές προτεραιότητες 
της χώρας, σημειώθηκαν όμως καθυστερήσεις. Η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ 
προγραμμάτων των καταπιστευματικών ταμείων υπό τη διαχείριση των Ηνωμένων Εθνών επηρεάστηκε 
αρνητικά από τον βραδύ ρυθμό απορρόφησης του προϋπολογισμού που διετίθετο για τις δραστηριότητες 
των προγραμμάτων. Οι διατάξεις περί ελέγχου των δαπανών στις συμβάσεις ΕΕ-Ηνωμένων Εθνών είχαν 
μικρό αντίκτυπο.  

Κατά τους ελεγκτές, ο βαθμός επίτευξης των αποτελεσμάτων ποίκιλλε σημαντικά μεταξύ των ελεγχθέντων 
έργων. Μόνο τα μισά από αυτά παρήγαγαν τις προβλεπόμενες εκροές, κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην 
υλοποίηση. Επισημάνθηκαν επίσης αδυναμίες όσον αφορά την ποιότητα των δεικτών και την 
παρακολούθηση των έργων. 

Οι ελεγκτές συνιστούν τα εξής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης: 

• να περιορίσουν τον αριθμό των τομέων στήριξης προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος των ενισχύσεων· 

• να ενισχύσουν τον συντονισμό μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Γενικής 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας· 

• να αιτιολογούν και να τεκμηριώνουν την κατανομή της χρηματοδότησης στους επιμέρους τομείς και τις επιμέρους 
δράσεις· 

• να βελτιώσουν την οικονομική αποδοτικότητα των δράσεων πολλαπλών χορηγών βοήθειας· 

• να ενισχύσουν την παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν τις εκροές και τα αποτελέσματα· 

• να βελτιώσουν τη διαχείριση των έργων και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη προβολή των δράσεων της ΕΕ· 

• να εξετάσουν εκ νέου το ενδεχόμενο υπαγωγής του κρατιδίου Ρακχίν στο πεδίο αρμοδιότητας του κοινού ταμείου για 
την ειρήνη. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Έπειτα από δεκαετίες απολυταρχικής διακυβέρνησης, η Μιανμάρ/Βιρμανία διανύει, από τον Μάρτιο του 
2011, οπότε ανέλαβε καθήκοντα πολιτική κυβέρνηση, περίοδο πολιτικής και οικονομικής μετάβασης. Η 
κυβέρνηση έχει δρομολογήσει σειρά μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αλλαγή της πολιτικής και 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, καθώς και της κατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα.  

Κατά την περίοδο 2012-2016, το ΑΕγχΠ της χώρας αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,5 %. Το εργατικό 
δυναμικό είναι νέο σε ηλικία και η χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους, όπως φυσικό αέριο, ξυλεία, χρυσό 
και ημιπολύτιμους λίθους. Καταγράφεται επίσης σημαντική αύξηση των άμεσων επενδύσεων. 

Ο πληθυσμός περιλαμβάνει πολυάριθμες εθνοτικές ομάδες και μεταξύ των διαφόρων ομάδων, εθνοτικών 
και θρησκευτικών, εξακολουθούν να υφίστανται εντάσεις. Η κυβέρνηση υπέγραψε εθνική συμφωνία 
κατάπαυσης του πυρός με ορισμένες εθνοτικές ένοπλες ομάδες, αλλά η ειρηνευτική διαδικασία προχωρεί 
με αργούς ρυθμούς. Εθνοτικές εντάσεις επικρατούν στα κρατίδια όπου κατοικούν και άλλες εθνοτικές 
ομάδες πέραν της βιρμανικής, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές των κρατιδίων Σαν, Κατσίν και 
Ρακχίν. Οι μουσουλμάνοι Ροχίνγκια, μειονότητα στο κρατίδιο Ρακχίν, κατέστησαν εκ των πραγμάτων 
ανιθαγενείς με τη θέση σε ισχύ το 1982 του νόμου περί ιθαγένειας της Βιρμανίας.  
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Προκειμένου να ενθαρρύνει τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, η ΕΕ ανέστειλε τον Απρίλιο του 2012 τις 
κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην κυβέρνηση και από το 2013 έχει άρει όλες τις απαγορεύσεις, 
εξαιρουμένου του εμπάργκο όπλων. Επίσης, άνοιξε γραφείο στη Γιανγκόν, το οποίο αναβαθμίστηκε σε 
πλήρη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013. 

Η χώρα έχει λάβει στήριξη από πολλούς χορηγούς βοήθειας. Κατά την περίοδο 2012-2016, οι αναλήψεις 
υποχρεώσεων των χορηγών βοήθειας από όλες τις πηγές υπερέβησαν συνολικά τα 8 δισεκατομμύρια 
δολάρια ΗΠΑ. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 4/2018 με τίτλο «Συνδρομή της ΕΕ προς τη Μιανμάρ/Βιρμανία» είναι διαθέσιμη 
στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 

 


