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Το καταπιστευματικό ταμείο για την Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία αποτελεί «θετικό επίτευγμα», δηλώνουν οι 
ελεγκτές της ΕΕ 

Το πρώτο καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ, το οποίο συστάθηκε για την Αφρική, μπορεί να 
θεωρηθεί «θετικό επίτευγμα», σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
προσέλκυσε βοήθεια και η πλειονότητα των έργων του παρήγαγαν τις αναμενόμενες εκροές 
τους, μολονότι ελάχιστοι ήταν οι νέοι δωρητές που προσφέρθηκαν να παράσχουν βοήθεια. 
Σύμφωνα με τους ελεγκτές, το ταμείο εξασφαλίζει επίσης αυξημένη προβολή για την ΕΕ στην 
περιοχή. 

Το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou, το οποίο συστάθηκε τον Ιούλιο του 2014, ήταν το πρώτο 
του είδους του υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δωρητές του είναι η ΕΕ, η Γαλλία, 
η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Ιταλία και η Ελβετία, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν 
συνολικά 146 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της εξόδου της Κεντροαφρικανικής 
Δημοκρατίας από την κρίση, καθώς και για την ανασυγκρότησή της. 

Οι ελεγκτές αξιολόγησαν αν η σύσταση του ταμείου ήταν δικαιολογημένη, αν η διαχείρισή του 
ήταν ορθή και αν αυτό επιτύγχανε τους στόχους του. Διαπίστωσαν ότι η απόφαση για τη 
σύσταση του ταμείου και ο σχεδιασμός του ήταν ορθή επιλογή, μολονότι δεν υπήρξε ούτε 
επίσημη αξιολόγηση της επιλογής του συγκεκριμένου μέσου χρηματοδότησης ούτε 
ολοκληρωμένη ανάλυση αναγκών. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η διαχείριση του ταμείου δεν 
έχει ακόμη αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της. Το ταμείο προσέλκυσε μεν βοήθεια και η 
πλειονότητα των έργων του παρήγαγε τις αναμενόμενες εκροές, ωστόσο είχε περιορισμένη 
μόνον επιρροή στον συντονισμό των ενδιαφερόμενων μερών. Οι διαδικασίες του θα μπορούσαν 
να βελτιωθούν και η παρακολούθηση και αξιολόγηση δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως. 

«Bêkou σημαίνει ελπίδα στη γλώσσα σάνγκο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας», δήλωσε η 
Bettina Jakobsen, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση. 
«Ευελπιστούμε το ταμείο να μπορέσει να συμβάλει στη θεμελίωση ενός καλύτερου μέλλοντος 
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για τη χώρα.» 

Προκειμένου να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η διαχείριση του καταπιστευματικού ταμείου 
Bêkou, καθώς και των άλλων καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ, οι ελεγκτές συνιστούν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά τόσο  την επιλογή του 
εκάστοτε μέσου παροχής βοήθειας όσο και τις αναλύσεις αναγκών, με σκοπό την οριοθέτηση 
του πεδίου παρέμβασης των καταπιστευματικών ταμείων. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
βελτιώσει τον συντονισμό των χορηγών βοήθειας, τις διαδικασίες επιλογής και τη μέτρηση των 
επιδόσεων. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Καταπιστευματικό ονομάζεται το ταμείο που δημιουργείται για συγκεκριμένο αναπτυξιακό 
σκοπό με οικονομικές συνεισφορές από έναν ή περισσότερους δωρητές. Συστήνεται συχνά ως 
αντίδραση σε διάφορες κρίσεις, όπως φυσικές καταστροφές ή συγκρούσεις. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διαθέτει από το 2013 την επιλογή της σύστασης «καταπιστευματικών ταμείων της 
Ένωσης για τις εξωτερικές ενέργειες», με σκοπό την υποστήριξη δράσεων έκτακτης ανάγκης, 
δράσεων που έπονται της έκτακτης ανάγκης ή θεματικών δράσεων. 

Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις πλέον φτωχές 
χώρες παγκοσμίως, ευρισκόμενη το 2016 στην τελευταία θέση του δείκτη ανθρώπινης 
ανάπτυξης του UNDP. Και αυτό παρά τα σημαντικά ορυκτά κοιτάσματά της και τους άλλους 
πόρους που διαθέτει, όπως τα αποθέματα ουρανίου, το αργό πετρέλαιο, τον χρυσό, τα 
διαμάντια, το κοβάλτιο, την ξυλεία και την υδροηλεκτρική ενέργεια. Ο πληθυσμός 
των 4,5 εκατομμυρίων της χώρας είναι διεσπαρμένος σε μια αχανή έκταση 623 000 τ.χλμ. 
(περίπου το μέγεθος της Γαλλίας και του Βελγίου μαζί). Από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας 
της το 1960, η χώρα γνωρίζει συγκρούσεις, κακή διακυβέρνηση, υψηλό επίπεδο φτώχειας και 
ανισότητας, καθώς και έλλειψη επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Η κατάσταση είναι πλέον 
επισφαλής, με περισσότερους από τους μισούς κατοίκους να χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Σχεδόν 450 000 άνθρωποι ζουν εκτοπισμένοι εντός της χώρας, ενώ αντίστοιχος αριθμός έχει 
καταφύγει σε γειτονικές χώρες. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 11/2017, με τίτλο «Καταπιστευματικό ταμείο B êkou της ΕΕ για την 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: ελπιδοφόρο ξεκίνημα παρά τις όποιες αδυναμίες», είναι 
διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


