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Въведение

Тази публикация има за цел да информира по-широката публика в България
за същността и целите на международното сътрудничество за развитие. Говорим
за политика с десетилетна история и утвърдени норми и принципи. Тя се гради
върху принципите за защитени права на човека, за устойчиво използване на
ресурсите на планетата, за демократично управление и свободни пазари. На
нея може да се гледа като на кауза – каузата за преодоляване на неравенството
в света като единствена гаранция за просперитет, мир и сигурност в света.
Темата не е нова и много от предложената в тази публикация информация
има по-скоро справочен характер. С нея искаме да попълним празноти или да
добавим факти, които да подобрят осведомеността на българските граждани
за тенденциите в европейската политика за развитие, в която правителството
ни участва, поема ангажименти и съответно се отчита. Тя може да помага
на гражданите и техните организации да разбират, да се отнасят критично,
или да подкрепят едни или други решения на българските и европейските
институции. Всъщност задачата на тази публикация, подготвена от името
на Българската платформа за международно сътрудничество за развитие,
може да се дефинира като опит да стимулира политическия диалог между
управляващи и избиратели в България, между българските граждани и
европейските институции.
Темата не е нова, но тя се преплита с по-нови инструменти за глобално
действие в областта на икономическото, социалното и екологичното развитие.
По-новото и за нас и за света е, че международното сътрудничество за
развитие се разгръща днес в контекста на изпълнение на Програмата на
ООН за устойчиво развитие до 2030 г. В тази програма не става дума само за
сътрудничество и помощ за развитие от развити към развиващи се държави,
в което България участва от 2007 г. като член на ЕС. Става дума за широк
консенсус около 17 универсално валидни цели, по които да работи всяка страна
в света – поотделно, и всички заедно. Наследили Целите на хилядолетието за
развитие 2000-2015 г., тези 17 цели и 169 подцели в по-голяма степен залагат
на равна отговорност и на споделени ценности за справедливост, солидарност,
устойчиво развитие и добро управление. Те имат и по-добре разработен
механизъм за отчетност и контрол.
В настоящата публикация фокусът все пак е върху сътрудничеството за
развитие като важна част от външната политика на Европейския съюз и на
страните членки. На фона на общ преглед на еволюцията в международното
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сътрудничество за развитие в нея се анализират усилията на Европейския
съюз и на България да провежда политика, съответстваща на основните
принципи и цели на външната дейност на Съюза. Така, както са записани в чл.
21 от Общите разпоредби относно външната дейност на съюза, тези принципи
съдържат на практика всичко, което накратко би било нужно да се знае за
политиката за развитие. Тя цели да насърчава демокрацията, принципите на
равенство и солидарност.Тя подпомага устойчивото развитие в развиващите
се страни, с основна цел премахване на бедността; насърчава интеграцията
на всички страни в световната икономика, допринася за разработването на
международни мерки за опазване и подобряване на качеството на околната
среда, подпомага населението, страните и регионите, пострадали от природни
или причинени от човека бедствия1.
В чл. 208 от Договора за Европейския съюз (предишен член 177 от
ДЕО) се съдържа останалата важна информация, която е нужна на читателя,
за да разбере много бързо какво е мястото на България в европейската
политика на сътрудничество за развитие. „Политиката на Съюза в областта
на сътрудничеството за развитие и политиките на държавите-членки се
допълват и подсилват взаимно… Съюзът и държавите-членки са длъжни
да се съобразяват с поетите ангажименти и да вземат предвид целите, които
са одобрили в рамките на Обединените нации и другите компетентни
международни организации“2.
Публикацията е предназначена включително за всички студенти и млади
изследователи, които биха проявили интерес към една много широка палитра
от интересни теми с интердисциплинарно звучене. Те могат да бъдат
разположени в полето на международните отношения, но точно толкова
успешно в областта на икономиката, социологията и културологията.
Добре е в това въведение да кажем, че българската външна политика се
нуждае от подкрепата на гражданските организации и на научните кръгове,
за да изпълнява успешно тази част от дейността си, която наричаме политика
на сътрудничество за развитие, или накратко, политика за развитие. На
заинтересованите е известно, че макар и с опит в предоставянето на помощ
за „братски страни“ в комунистическия си период, България се включва в
международното сътрудничество за развитие днес, по-скоро заради членството
си в Европейския съюз. Безспорно е, че като една от най-бедните страни членки,
тя трудно се справя с изпълнение на ангажимента си да предоставя помощ за
развитие в обем от поне 0,33% от БВП. Още по-трудно е да се комуникира тази
Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз – ДЯЛ V: Общи разпоредби относно външната
дейност на Съюза и специфични разпоредби относно общата външна политика и политика на
сигурност. Член 21. Официален вестник на ЕС. С 202. Година 59, 7 юни 2016, с. 28-29.
1

2

Пак там, с. 141
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политика сред българските избиратели, предпочитащи сравнения по-скоро
с богатите граждани на Европейския съюз. Все пак България винаги е била
отворена към света, най-малкото защото близо две трети от националното
ни богатство се обръща през външната търговия и през връзките с други
държави. Освен това е добре да осъзнаваме, че политиката на сътрудничество
за развитие е важен дял от външната политика на всяка страна, носеща
обичайните дивиденти – имидж, доверие, съгласуване на интереси и взаимни
ползи. Т.е. освен хуманизъм, солидарност и съпричастност, политиката за
развитие носи взаимни ползи – за отделните държави и за обременения от
съперничество и конфликти съвременен свят.
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1. Еволюция на политиката за развитие

В съвременния свят на глобални проблеми и рискове никоя държава не
може да ги посреща и решава сама. Бедност, климатични промени, епидемии,
социално напрежение, конфликти – все заплахи за мира и сигурността в един
все по-тесен свят. За посрещането им са разработени множество концепции,
много международни организации работят за координиране на усилията на
отделните страни. Сред тях политиката на сътрудничество за развитие остава
стабилна рамка за търсене и постигане на решения. Целите на хилядолетието за
развитие, приети на най-високо равнище през 2000 г., последвани от Целите за
устойчиво развитие за периода 2015-2030 г., са удачен инструмент за поемане
на ангажименти, количествено измерване и контрол върху резултатите.
В изминалите десетилетия след края на Втората световна война
политиката за съдействие на развитието претърпява еволюция, свързана с
динамиката на стопанските процеси в света и с промени в международните
отношения. В първите десетилетия играе роля процесът на деколонизация
и противостоенето между Изтока и Запада. Отражение дават теоретичните
спорове за развитието като процес. Търсят се взаимно изгодни решения в
рамките на многостранното сътрудничество в системата на ООН, в ОИСР
или на регионална основа. В крайна сметка глобализацията като обективен и
стихийно протичащ процес пренарежда факторите на влияние върху всички
аспекти на икономическия, социалния и политическия живот, включително
върху процесите на развитие и борбата с бедността.
Ако се прави опит за периодизация на политиката за развитие, трябва да
се изберат критерии.
При теоретичните постановки за икономическите аспекти на развитието
делителната линия може да бъде потърсена при менящото се влияние на
идеите на Кейнс за ролята на държавата в стопанското развитие, оспорвано от
пропазарното мислене на неокласиците и неолибералите, разнообразявано от
идеите за „публичния избор“ на представителите на Новата институционална
икономика. Идеите за растеж и индустриализация чрез натрупване на собствен
и привличане на чужд капитал се заместват от борби за по-справедлив
икономически обмен, но бързо са заглушени в спиралата на задлъжнялостта и
под влияние на програми за структурно приспособяване към световните пазари.
На политическо равнище се наблюдава влиянието на съперничеството и
борбите за сфери на влияние. Безспорно най-значим политически фактор от
края на Втората световна война и до днес е преплитането на морално-етичните
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принципи на помощта за развитие със стратегическите интереси на борещите
се за сфери на влияние регионални или велики сили. Източници на идеи за
периодизиране на помощта за развитие по този критерий могат да се видят
ясно както в миналото, така и днес, в стратегическите документи на САЩ3
или на съвременна Русия4.
При търсене на нови констелации можем да добавим важни
геоикономически размествания в посока Юг-Юг и Юг-Север. Напористото
появяване на Русия, Китай, Индия, Бразилия, Турция и Южна Африка сред
новите донори на помощ за развитие очертава промяна в структурата и в
идейната платформа на системата „международно сътрудничество за
развитие“. И не на последно място, международното сътрудничество за
развитие изменя радикално обхвата и стратегическите си цели в резултат от
глобализацията и натрупването на сериозни предизвикателства, които могат да
намерят решение само при общите усилия на цялата световна общност. Така в
търсене на критерии за периодизиране стигаме до усилията за изграждане на
глобални форми на управление на проблемите с изостаналостта, климатичните
промени, конфликтите и всички прояви на тероризма.
Всяко от изминалите десетилетия повече или по-малко носи промени в
политиката за развитие. Все пак могат да се очертаят пет периода, представящи
повече или по-малко значими качествени промени.
1.1. В търсене на икономически растеж
60-те години се отъждествяват с търсенето на икономически растеж като
източник на решения за изостаналостта и по-слабото развитие. Използват се
теории за модернизиране с тласък отвън, с посока отгоре надолу. Очакванията
са, че помощта за развитие ще бъде инструмент на икономическия растеж.
Залага се и на подобрена позиция на развиващите се страни в световната
търговия, намерила израз в създаването на ЮНКТАД през 1964 г. и на групата
на 77-те в рамките на тази специализирана организация от системата на ООН.
През 1961 г. се появява Движението на необвързаните страни като място за
акумулиране на преговорна сила за развиващите се страни в международните
процеси.
В страните донори се изгражда институционалната основа за предоставяне
на помощ за развитие. В САЩ това се случва най-рано, във връзка с изпълнението
на плана „Маршал“. През 1961 г. е създадена Агенцията за международно
За историята на USAID и периодизацията виж на страница: https://www.usaid.gov/who-we-are/usaidhistory
3

Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному
развитию (утв. Указом Президента РФ от 20 апреля 2014 г. N 259).
4
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развитие. В началото на 60-те години подобни структури съществуват вече и в
Германия, Канада, Швеция и Япония. Във Франция към Агенцията за помощ
на отвъдморските територии е създадено Министерство за сътрудничество.
През 1960 г. по инициатива на Белгия, Франция, Великобритания,
Германия, Италия, Канада, Португалия, САЩ и комисията на ЕИО се създава
Организация за европейско икономическо сътрудничество, която през 1961
г. се преобразува в ОИСР – Организация за икономическо сътрудничество и
развитие. При създадените през 1945 г. международни финансови институции
настъпва преориентация от кредитиране на европейските страни към
кредитиране на слабо развитите региони. За тази цел през 1960 г. в рамките
на Международната банка за реконструкция и развитие (МБРР) – Световната
банка – е учредена Международната асоциация за развитие (МАР).
В ООН през 1965 г. се създава Програма на ООН за развитие (ПРООН)
на базата на създадения през 1958 г. Специален фонд на ООН и Разширена
програма за техническа помощ от 1949 г. През 1966 г. е учредена Организация
на ООН по промишленото развитие (ЮНИДО), с мисията да помага за
провеждане на индустриализацията в развиващите се страни. Всички те в този
период се придържат към теорията за икономическия ръст, която е в основата
на приетата през 1961 г. Първа международна стратегия на ООН, поставила
пред страните реципиенти на помощ за развитие три взаимно свързани задачи:
да постигнат показатели на икономически ръст не по-малко от 5% годишно и
да диверсифицират стопанствата си с цел ефективност и стабилност5.
Резултатите не са обещаващи, защото при достатъчно високи темпове на
икономически растеж повечето страни отбелязват отрицателни темпове в ръста
на дохода на човек от населението. Признаването на този факт ограничава
значението на идеите от школите на капиталния фундаментализъм и на
представата, че натрупването на капитал, включително с официална помощ за
развитие от развитите държави, може да бъде ключ към икономическия растеж.
Израз на спадащия оптимизъм е предложеният през 1969 г. доклад на
Лестър Пиърсън, канадски дипломат и икономист. Озаглавен „Партньори в
развитието“, докладът предлага нова база за международно сътрудничество
при поделена отговорност между донори и реципиенти. В доклада се прави
извод, че въпреки значителните капиталови потоци, растеж не е постигнат.
Дори някъде да има растеж, то той е неравномерно разпределен. На някои
места бедността дори се е увеличила.
На фона на този доклад президентът на Световната банка, Робърт
Макнамара, предлага стратегия за задоволяване на основните потребности,
в които включва изхранване и здраве, както и образование, свобода и
5

United Nations Development Decade. A Programme for International Economic Co-operation. URL: (I).
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1710%20(XVI)
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самоопределение. Това е преход и към следващия етап в политиката за развитие,
характеризиращ се със смяна на посоката на предоставяне и приемане на
помощта за развитие: от помощ за модернизиране и индустриализация с
основен участник приемащата държавата, към помощ за развитие отдолу
нагоре – чрез стимулиране на инициативността на хората.
1.2. Акцент върху базисните потребности на хората
Това е периодът на 70-те години, който се характеризира с растящи
противоречия между Севера и Юга, но от гледна точка на развитите държави
и на международните организации това е декада на усилия за осигуряване на
базисните потребности на хората в развиващите се държави. За това говорят
например глобалните кампании на международните институции. ФАО се
застъпва за аграрни реформи с лозунга „Храна за всички“. Световната здравна
организация обявява за своя основна грижа „Здраве за всички“, ЮНЕСКО
призовава за „Образование за всички“. През юни 1976 г. МОТ обозначава
два най-важни компонента на базисните потребности на човека: минимални
потребности на семейството от адекватни жилище и храна; осигуряване на
важни за живота услуги – питейна вода, канализация, обществен транспорт,
здравеопазване и образование6.
В най-общ план доктрината за съдействие за развитие от 70-те години
започва да отчита демографските фактори, да наблюдава миграционните
процеси между града и селото. Помощта за развитие става по-ясно адресирана.
От бюджетни трансфери се върви към финансиране на секторни проекти,
предимно в областта на образованието, здравеопазването и осигуряването на
питейна вода. Доколкото в това десетилетие се комбинират икономически
ръст и борба срещу бедността, теоретиците дават превес на социалната
ефективност. Много държавни предприятия започват да произвеждат
социално значима продукция и да я продават на бедното население по
субсидирани цени.
Промяната в парадигмата се води в значителна степен от САЩ. През 70те години Американската агенция за международно развитие сменя фокуса
от техническа и финансова помощ към подхода на „базисните човешки
нужди“7. От финансиране на проекти в областта на енергетиката, транспорта
и телекомуникациите се отива към проекти за социална помощ за развитие
на селски местности, включително строителство на жилища, укрепване на
системите на здравеопазване и образование, доставка на помощи за
6

International Labour Organization. Employment, Growth and Basic Needs: A One World Problem. Geneva,
1976.
7
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гладуващите, кампании за ликвидиране на неграмотността сред възрастното
население, програми за масово ваксиниране на деца, микрокредитиране на
селските стопани.
Гледната точка на политиците от развиващите се страни съвпада в този
период с тази на развитите държави, но само доколкото става дума за по-активно
използване на местните ресурси. Трябва да си припомним, че 70-те години са
период на потвърдила се взаимозависимост в света, на опит за еманципация
на развиващите се страни със силно заявени искания за Нов международен
икономически и Нов международен информационен ред. Институционалното
укрепване на техния глас в рамките на Движението на необвързаните страни и
в групата на 77-те в ЮНКТАД им дава преговорна сила в световните форуми.
Освен това наложеното по време на третата арабско-израелска война ембарго
върху износа на нефт за държавите, подкрепящи Израел в арабско-израелския
конфликт, дава самочувствие на целия развиващ се свят в претенциите му за
справедливост в икономическите и политическите международни отношения.
Влияние оказват теориите за зависимото развитие, които по принцип отхвърлят
ползата от сътрудничество между развиващите се и индустриално развитите
държави. Алтернативата според лидерите на Движение на необвързаните е в
сътрудничеството Юг-Юг и по-активното използване на вътрешните ресурси,
включително чрез реализиране на стратегии за заместване на вноса и
намаляване на зависимостта от бившите метрополии8.
През този период става видим един важен аспект на развитието, а именно
неговите екологични аспекти. Глобалният проблем за околната среда добива
тежест чрез институционализирането му в рамките на системата на ООН.
Това се случва под натиска на международните екологични организации. През
1972 г. е създадена Програмата на ООН за околна среда (ЮНЕП), която има
за цел „да осигури лидерството и да насърчава партньорството по посока на
опазване на околната среда, като вдъхновява, информира и подпомага нациите
и народите да подобряват качеството си на живот, без да правят компромис
с бъдещето на следващите поколения.”9 Тогава е формулирана концепцията
за устойчивото развитие, която става неразделна част от разбирането за
развитието.
Ако трябва в крайна сметка да се оценява смяната в парадигмата на
политиката за развитие в този период, може да се припомни, че грижата
за задоволяване на основните потребности е практика на колониалната
политика за развитие – и то с цел да се намалява рискът от конфликти и да се
забави процесът на деколонизация. Именно в тази рамка е добре да се дава
8

Филева, П. Необвързаността в международните отношения. София, 1992 г.
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историческа оценка на този етап от еволюцията на политиката за развитие,
посрещана от самите развиващи се държави с обвинения за неоколониализъм
и с претенции за промяна в поведението на транснационалния капитал. В
този период се проявяват обаче други важни аспекти: има заявено присъствие
на сътрудничеството Юг-Юг, макар и по-скоро на равнище декларации и
документи. Има оформена представа за нуждата от защита правата на природата
и на бъдещите поколения, т.е. очертава се представата за устойчиво развитие.
1.3. Изгубеното десетилетие
80-те години се определят като изгубеното десетилетие за развитието,
белязано от криза на дълга и растяща диференциация в групата на развиващите
се държави. Високите цени на нефта, спадащите цени на другите суровини
и световната икономическа криза от началото на 80-те години водят до
сериозни икономически проблеми за голяма част от тях. Други получават
шанса да се приспособят успешно към динамиката на световните пазари
и да проведат успешна индустриализация. Появяват се малки острови на
бърз икономически растеж. В края на десетилетието Световната банка
оценява високо икономическото чудо на страните от Югоизточна Азия и
формулира така наречения Вашингтонски консенсус за структурни реформи
и структурно приспособяване на развиващите се страни и страните в преход
към световните пазари. В световен мащаб се налагат идеи за повече свобода
на пазарите, повече свободна търговия и повече свобода за експанзията на
трансационалния капитал.
Смяната на кейнсианските идеи с тези на либерализма в икономическата
политика на развитите държави се отразява и на политиката за развитие.
Съкращава се потокът на официалната помощ за развитие, реално финансовият
поток върви от развиващите се към развитите държави, заради изплащането на
растящия им външен дълг. Предоставянето на помощ се обвързва с готовността
на получателите на помощ да осъществяват пазарни реформи, да изпълняват
така нареченото „структурно приспособяване“ на своите стопанства към
световните пазари, при все по-широко отваряне за чуждите инвестиции.
Основни играчи в поставянето на условия са Световната банка и
Международният валутен фонд, разработващи програми за стабилизация и
структурно приспособяване, обикновено при решаване на проблеми с
външния дълг. Очаква се отваряне на стопанството, приватизация, преход от
заместване на вноса към експортно ориентирани стратегии, намаляване на
протекционистичните мерки. Поставя се по-голям акцент върху инвестиции
от частния капитал. Помощта все по-често се реализира чрез облекчаване,
преструктуриране или опрощаване на дългове.
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Показателна е и промяната в политиката за развитие на САЩ през този
период. Помощта от Американската агенция за международно развитие се
насочва към стабилизиране на финансовите системи, стимулират се пазарни
подходи за преструктуриране на институциите на развиващите се държави.
Подновява се ангажиментът към широко разглеждан икономически растеж, а
конкретните дейности се канализират по-често с участието на частен капитал
и дългосрочни програми10.
Това десетилетие има всъщност междинно присъствие във всеки вариант
на периодизиране, защото в тези години икономически и политически фактори
подготвят началото на активния процес на глобализация, края на Студената
война, утвърждава се неолибералното икономическо мислене, паралелно с
осъзнаването на взаимната зависимост на всички, и всичко, в съвременния
свят. Т.е. заедно с негативната оценка за процесите в развиващия се свят, идва
ред за оптимизъм по повод реакцията на света спрямо растящите глобални
предизвикателства и осъзнатата нужда от взаимодействие.
Международна комисия Север-Юг, водена от бившия канцлер на
Федерална република Германия Вили Брандт, представя през 1981 г. поръчана
от ООН студия със заглавието „Да гарантираме оцеляването. Общи интереси
на индустриалните и на развиващите се държави“. Централна идея е нуждата
от нов икономически ред, в който развиващите се страни да могат, с
подкрепата на индустриалните държави, да се представят като партньори. В
студията се обръща внимание на връзката между глобалната надпревара във
въоръжаването и бедността.
През 1987 г. Световната комисия по околната среда и развитието,
ръководена от министър председателката на Норвегия, Гро Харлем Брундтланд,
публикува доклад, в който се формулират исканията за устойчиво развитие:
развитието трябва да бъде устойчиво и да носи ползи за бъдещите поколения;
използването на ресурсите следва да бъде в хармония с технологичното
развитие и институционалните промени.
Към помощта за развитие се изразява критично отношение от две страни.
Първо, че помощта води до зависимост на получателите на помощ, намалява
стимулите за търсене на вътрешни източници на растеж, получава се един вид
неоколониална зависимост. Втората критика е към неефективното използване
на помощта – изтичане на помощта в пясъците на публичното финансиране,
нерационално или корумпирано разпределение на средствата. Така в новото
десетилетие се влиза с чувството за „умора от помощта“, още повече че краят
на Студената война е намалил силно геополитическите мотиви за нейното
предлагане.
10
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1.4. Периодът на Вашингтонския консенсус
90-те години са период на масово прилагане на рецептите на
Международния валутен фонд и на Световната банка и на така нареченото
структурно приспособяване на бившите социалистически и на развиващите се
държави към промените в световните пазари. Помощта за развитие по-често
се използва като инструмент на натиск за структурни реформи и следване
на универсално звучащите рецепти на Вашингтонския консенсус, т.е. на
поставяните от СБ и от МВФ условия за подкрепа. Липсата на еднозначно добри
резултати поражда растяща критика. Джоузеф Стиглитц представя критичната
си оценка в лекции и публикации за „Поствашингтонския консенсус“ и се връща
към теоретично отдавна признатия възглед, че спецификата на приемащите
страни трябва да се взема предвид, т.е. всяка държава трябва да запазва своята
„собственост“ върху избирания път на развитие – теза, призната по-късно в
много форуми за ефективността на помощта за развитие.11
В документи на ООН се заявява, че следването на универсалните рецепти
за структурно приспособяване води до намаляване на социалните разходи.
За периода 1986-1996 г. разходите на човек от населението за образование
са се съкратили средно с 0,7% годишно. В страните, прилагащи програми за
структурно приспособяване, разходите за здравеопазване са били по-ниски от
тези на неучастващите в такива програми. Африканските страни, участнички
в програмите, са изостанали от другите развиващи се страни по всички
показатели на социалното развитие.
През 90-те години има реален спад на официалната помощ за развитие.
Негативни са и данните за бедността. Повече от 50 страни в края на
десетилетието са по-бедни, отколкото са били през 1990 г. Измерено с поширокия Индекс за човешкото развитие, през десетилетието 21 държави са
с по-лоши резултати. Настъпва промяна и в отношението на получателите на
помощ за развитие. Много от тях виждат помощта за развитие като проблем,
с който трудно се справят – заради дублиране, бюрокрация и обвързване с
условия. Нараства признанието, че е време за промяна от фокусиране върху
помощта за развитие към други източници на финансиране на развитието и
по-голяма кохерентност на политиката за развитие.
През 90-те години облекчаването на бремето на дълга става един от
основните инструменти на многостранната помощ за развитие. В 1996 г.
Световната банка и МВФ излизат с нова инициатива за облекчаване дълга
на бедните страни с висока степен на задлъжнялост (HIPCs – от англ.
11
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„heavily indebted poor countries“). Инициативата съвпада с условията на
Вашингтонския консенсус: държавите, решили да участват в инициативата,
поемат задължение да провеждат реформи – разумна макроикономическа
политика, изграждане на стабилна правна база и на надеждна и прозрачна
финансова система. Инициативата е насочена към решаване на проблема
„бедност“ в развиващите се държави: освободените от преструктурирането
на дълга средства трябва да бъдат насочени към финансиране на програми за
подобряване на условията на живот.
Позитивното на това десетилетие е, че в периода 1990-2000 г. се
утвърждават идеите за устойчиво развитие, предложени много ясно в доклада
на Комисията Брундтланд. Проведената през 1992 г. Конференция за околната
среда и развитието в Рио де Жанейро събира представители на 179 държави,
на множество международни и неправителствени организации. Тази
конференция демонстрира, че човечеството не може да отделя проблемите
на околната среда от предизвикателствата пред развитието. Конференцията
приема така наречения „Дневен ред 21 век“, който съдържа основните
принципи за бъдещата политика за устойчиво развитие. Финансирането на
екологични програми с цел опазване на природата става важен приоритет при
оказване на финансова и техническа помощ през 90-те години.
През 90-те години започва търсенето на ефективност на помощта за
развитие и продължава използването на подходи, насочени към човека и
неговите базисни потребности. От началото на 90-те години Програмата на
ООН за развитие (ПРООН) публикува годишни доклади за човешкото
развитие и сравнява измененията в отделните страни с помощта на Индекса
за човешкото развитие. Индексът е интегрален показател за измерване
равнището на живот в държавите членки на ООН, съдържащ показател за
доход, образование, здравеопазване, поляризация на обществото и постигната
равнопоставеност на жените. Включена е и екологичната променлива12.
Комитетът за подпомагане на развитието на ОИСР се обръща в този
период към проблема за ефективността на помощта и поема координираща
роля в дискусията, провеждана активно в първото десетилетие на новия век.
Разделителна линия очертава доклад на Комитета от 1996 г. „Оформяне на
21-ви век: Приносът на сътрудничеството за развитие“13. В него са заложени
основите на бъдещата доктрина на помощта. Подчертано е, че съдействието
за развитие не е просто отношение между донор и реципиент, а многостранно
сътрудничество в името на общите цели и при поделена отговорност на всички.
Това е принципът, заложен в бъдещата доктрина на помощта. Промяната е
12
13
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OECD. Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation. Development Assistance
Committee, 1996.
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продиктувана от нуждата да се съчетае ситуацията в конкретнитe страни с
условията на функциониране на глобалната международна система.
В този период целта развитие се формулира по-широко. Борбата с
бедността продължава да заема челно място, заедно с необходимостта от
икономически растеж, но специално се подчертава, че този процес трябва
да обхване широки слоеве от обществата на развиващите се страни и трябва
да включва страните, преживяващи граждански конфликти или страдащи
от „лошо управление“. Все пак трудно се стига до консенсус относно така
наречените „трудни реципиенти“. Оказването на помощ за тези страни носи
рискове, а вероятността от нецелево рапределение на средствата заради
корупция е висока. По тези причини донорите ограничават своето въвличане
в подобни случаи. Прилагат се следните принципи – по-малки обеми помощ,
ориентиране към проектен подход, по-кратки срокове на въвличане, по-малък
набор действия, предоставяне на помощта през граждански организации. Покъсно през новото хилядолетие има промяна на тези подходи.
1.5. Глобални цели за посрещане на глобални предизвикателства
От началото на Новото хилядолетие, в условия на ускорен
глобализационен процес и на налагащо се търсене на по-справедлива
глобализация, започва колективно усилие за посрещане на глобалните
предизвикателства. Формулират се глобални цели за развитие с ясно oчертани
отговорности на държавите, а в същото време се анализират и коригират
допуснати грешки в международното сътрудничество за развитие.
Изпълнението на глобалните цели за развитие се движи паралелно с
предефиниране на помощта и политиката за развитие, под влияние на бързо
протичащи геополитически и геоикономически промени. Залага се все повече
на аспекти на сигурността, свързани с миграционни и бежански потоци, а
във връзка с това критиците отчитат опасност от пренасочване на донорските
финансови потоци към изразходване в самите страни донори.
В първото десетилетие на века има повече оптимизъм и активност на
донорите, както относно институционални подобрения, така и нарастващ обем
на помощта. Официалната помощ за развитие (ОПР) от развитите държави се
увеличава с 66% в реални стойности между 2000-2014 г. и достига 135,2 млрд.
щатски долара. 79% от вноса от развиващи се страни е влязъл в развитите
държави без мита и ограничения. Тенденцията е положителна, през 2016 г.
ОПР достига 142,6 млрд. щатски долара.
Отново най-високо стои въпросът за бедността и икономическия растеж
като средство за осигуряване на основните права на човека. Програмата на
ООН за развитие (ПРООН) предлага разширено третиране на бедността, като
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я свързва с основните права на човека, включително икономически, социални,
културни и граждански14. В доклада си за световното развитие 2000/2001 г.
Световната банка предлага нова комплексна стратегия за борбата с бедността в
три посоки – повече възможности за бедните, използване на тези възможности,
повишена защитеност на бедното население15.
Важни ориентири за донорите на помощ за развитие дава срещата на
високо равнище от септември 2000 г., приела Декларацията на хилядолетието,
въведена отчасти в добре интегрираните Цели на хилядолетието за развитие
(ЦХР). В пакета от осем цели са избрани седем, предназначени за изпълнение
от развиващите се страни: ликвидиране на бедността и глада, обезпечаване
на всеобщо начално образование, стимулиране на равенството между жените
и мъжете, намаляване на детската смъртност, подобряване на грижата за
майчинството, борба с разпространението на ХИВ/СПИН, на маларията и
други заразни заболявания, устойчиво развитие на околната среда. Осмата цел
е посветена на идеята за глобално партньорство за развитие.
Заложените в Декларацията на хилядолетието и в Целите на хилядолетието
за развитие проблеми не са нови, но за първи път има толкова широко
колективно признание за необходимостта да се търсят решения. Декларацията
е подкрепена от 193 държави и повече от 20 международни организации.
Световните лидери приемат Целите на хилядолетието за развитие и поемат
ангажимент да работят заедно, за да „направят правото на развитие реалност
за всеки“. Осмата цел за „формиране на глобално партньорство за развитие“ е
признание, че е невъзможно да се постигне прогрес при изпълнението на тези
цели без партньорите в развитието да работят заедно.
Насочени към най-острите проблеми на развиващия се свят, умело
комуникирани с много широк обхват, подкрепени с финансови средства, Целите
на хилядолетието за развитие „галванизират“ усилията за удовлетворяване
нуждите на най-бедните в света. Конкретните задачи на осмата цел за глобално
партньорство за развитие са насочени към градена върху правила търговска и
финансова система и се свързват със специална грижа за най-слабо развитите
държави, за най-силно задлъжнелите, за островните и без достъп до море
държави. Поставена е и специална задача за подобряване на връзките между
публичния и частния сектор.
В този период се наблюдава по-нататъшна еволюция в доктрината за
сътрудничеството за развитие, паралелно с коригиране на теоретичните
подходи. Важен е подготвеният през 2008 г. от Независимата комисия по растежа
14
15
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и развитието под егидата на Световната банка „Доклад за икономическия
растеж: Стратегии за устойчив растеж и включващо развитие“16. За първи
път в изработването му са включени автори от развиващите се страни с
практически опит в успеха на едни или други рецепти и препоръки. Експертите
представят единно мнение относно вредата от универсалните рецепти за
икономическата политика, предлагани в изминалите две десетилетия в
рамките на Вашингтонския консенсус. Доктрината се насочва към по-силно
изразен индивидуализиращ подход.
Кризата на дълга и породените за много развиващи се страни трудности
остава във вниманието на донорите. Развиват се нови инициативи за
облекчаване на бремето на дълга. Така или иначе и в този период има много
тревожни данни. През 2001 г. 41 сред най-бедните страни в света са
заплашени от банкрут. Девет от десет най-силно задлъжнели страни не са
били в състояние да изплащат дълга си. Заинтересовани от опазването на
международната финансова стабилност и ангажирани с изпълнението на
Целите на хилядолетието, страните от Г-8 стигат през 2005 г. до споразумение
да осигурят на Световната банка, на МВФ и на Азиатската банка за развитие
средства в размер 40-55 млрд. щатски долара за погасяване на част от дълга
на най-силно задлъжнелите развиващи се страни. При това Международният
валутен фонд се отклонява от практиката да поставя условия и използва пошироки критерии за одобряване на кандидатите за подкрепа.
Продължава работата с така наричаните „нестабилни държави“ – т.е.
държави без силни и работоспособни правителства. Признава се, че са трудни
партньори, но в същото време източник на много от транснационалните
заплахи. В международните организации и сред основните донори се стига
до консенсус по това, че слабостта на държавните институции и конфликтите
са централни проблеми пред развитието и постигането на Целите на
хилядолетието за развитие; че основен метод за преодоляване на
нестабилността е укрепването на държавните институции и изграждането на
мира; че са нужни нови механизми за оказване на помощ на тези държави.
Новото столетие дава основание периодите да се оформят не като
декади, а като период на изпълнение на Цели за развитие в 15-годишни
периоди. Целите на хилядолетието за развитие са разположени в годините
от 2000 до 2015 г. Две години преди да изтече този срок, международната
общност подготвя с възможно най-широко представителство на всички
заинтересовани страни нов, по-амбициозен пакет от цели за следващите
15 години. В Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. са взети под
внимание натрупаният опит и състоянието на света след първите силни
16
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прояви на предизвикателствата на глобалния капитализъм. Става дума за
това, че голямата финансова и икономическа криза 2008-2013 г. е показала
необходимостта от повече мултилатерално сътрудничество и регулация.
Настъпващите с бързи темпове геоикономически промени са довели до
прегрупиране в механизмите за вземане на решения и Г-20 е заела мястото на
Г-8 в разписването на най-неотложните мерки.
Целите за устойчиво развитие 2015-2030 г. са универсално валидни. Те
са с по-силен фокус върху общите за всички държави проблеми, а проблемите
с околната среда определено имат превес в пакета от 17 цели и 169 подцели.
Остават важни усилията за по-добро образование и здравеопазване, за справяне
с бедността, за икономически растеж и добро управление. Все пак именно във
форумите за Земята, независимо от разногласията по повод вина, отговорност и
право на индустриално развитие, се стига до признаване на взаимозависимост
и потребност от глобално партньорство. Именно разговорите за екологичните
рискове повече са обединявали, отколкото разединявали и може да се приеме,
че са допринесли за стъпването върху трите стълба на Целите за устойчиво
развитие – икономическо, социално и екологично развитие – придали на
темата за сътрудничество за развитие достатъчно кохерентност.
Промяна има и в разбирането на развитието като политика за
преодоляване на изостаналостта. Тя се откроява при сравнение на Целите на
хилядолетието за развитие 2000-2015 г. и Целите за устойчиво развитие 20152030 г. Глобалните цели във втория период са за всички, те са универсални,
с тяхното постигане са ангажирани както развитите, така и развиващите се
страни. Те са интегрирани и неделими и осигуряват подходящ баланс между
трите измерения на устойчивото развитие17. Те са измерими и подготвеният
механизъм за проследяване на напредъка мотивира всички държави да
адаптират стратегиите си или да разработват нови, съгласувани с поставените
в Програма 2030 конкретни, всеобхватни, универсални цели.
През годините на новото хилядолетие в центъра на вниманието на
политиката за сътрудничество за развитие попада търсенето на повече
ефективност на помощта за развитие по-конкретно, но и на политиката за
развитие като цяло. Още в края на 90-те години се е оформил широк консенсус
около мрежа от принципи и цели, които са известни като парадигмата за
ефективността на помощта за развитие. На тази задача са посветени цял ред
международни форуми от първото десетилетие на новия век.
Конференцията на високо равнище по проблемите на финансиране на
развитието, проведена под егидата на ООН през март 2002 г. в мексиканския
град Монтерей, приключва с финален документ „Консенсус по финансиране
Да променим нашия свят: Програма 2030 за устойчиво развитие. Сборник документи, Дружество за
ООН в България, София, 2016, с. 13
17
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на развитието от Монтерей“. Този документ предлага широк подход към
взаимно свързани проблеми. Отбелязва се, че глобализацията не само открива
нови възможности, но и създава проблеми на развиващите се страни и на
държавите в преход. Идеята за справедлива глобализация сочи необходимост
от съвместна дейност за осигуряване на ръст, изкореняване на бедността и
за устойчиво развитие18. Условие за това е сътрудничеството между развити
и развиващи се страни, както и сътрудничество на тристранна основа,
включващо и сътрудничеството Юг-Юг. Специално внимание е отделено на
нуждата от „добро управление“.
Следват няколко форума, занимаващи се с проблеми за повишаване
ефективността на помощта – Рим (2003 г.), Париж (2005 г.), Акра (2008 г.)
и Бусан (2011 г.). Призната е необходимостта от обвързване на помощта с
приоритетите на приемащите страни. Потвърждават се няколко основни
принципа: за взаимна отчетност, хармонизиране на процедурите и на
правилата за двустранна помощ; съгласуване на програмите в съответствие
със спецификата на получателите и техните национални приоритети;
ориентиране към успешно управление; принципът за собствеността – т.е.
правото на решение за използване на предоставената помощ се дава на страните
реципиенти. Терминът „помощ за развитие“ се заменя доста категорично с
термина „международно сътрудничество за развитие“. На срещата в Бусан
през 2011 г. се формира група за развитие и поддържане на форума „Глобално
партньорство за ефективно сътрудничество за развитие“.
„Глобално партньорство за ефективно сътрудничество за развитие“ е
уникален по обхват форум, който събира много страни и организации, дава
възможност за споделяне на опит, ангажираност и знания с цел да се увеличи
ефективността на сътрудничеството за развитие. Според споразумението от
Бусан форумът се подкрепя съвместно от ПРООН и ОИСР с цел успешно
функциониране19. ОИСР е особено активен в обсъждането на по-голямата
ефективност на местните институции в развиващите се страни, включително
по-голяма събираемост на данъците и по-добра отчетност.
Форумът „Глобално партньорство за ефективно сътрудничество за
развитие“ заема важно място в процес, който най-често определяме като
трилатерално или тристранно сътрудничество за развитие. Този процес е
ясен израз на промените в света. Светът става все повече многополюсен от
Монтеррейский консенсус Международной конференции по финансированию развития. http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/monterrey.shtml
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гледна точка на динамиката на икономическия растеж и ролята на пазарите.
Наблюдава се геополитическо и геоикономическо разместване. Г-20 измества
по потенциал за влияние Г-820. Промените засягат много световни проблеми, но
и международната система за сътрудничество за развитие. Расте присъствието
на нови донори. Официалният дискурс се измества към темата за ново
партньорство за развитие. Глобалната архитектура на помощта за развитие
се допълва от сътрудничество Юг-Юг. ОИСР, Международният валутен фонд
и Световната банка са водещи, но има нови факти, например създаването на
Банката на БРИКС или разширяващото се присъствие на мощни суверенни
фондове в обмена на помощ за развитие и сфери на влияние.
Именно на този фон се развива тристранното сътрудничество за развитие
– Trilateral development cooperation (TDC). Това са отношения, в които
традиционни донори или международна агенция, например Япония, Германия
и ПРООН, си партнират с Бразилия, Тайланд или Южна Африка, за да работят
в партнираща или приемаща страна като Гана, Лаос или Мозамбик. През
последните години има много инициативи за ангажиране на новите донори в
съвместни инциативи. Изграждат се нови институции, например създаденият
през 2007 г. Форум за сътрудничество за развитие – ФСР – Development
Cooperation Forum (DCF) към Общото събрание на ООН и в структурите
на ИКОСОС. Задачата на ФСР е да действа като основен форум за
донори и реципиенти, различен от този на КПР , в който да се споделя опит,
да се обсъждат добри практики и да се окуражава съгласуваност и
ефективност на помощта за развитие21.
Тристранното сътрудничество е важен механизъм за изпълнение на
Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Има голямо
разнообразие от тристранно сътрудничество по мащаб, обхват, региони,
сектори и типове проекти. Наличните данни за проектите се увеличават22.
Чрез тристранно сътрудничество донорите от Глобалния Юг могат да се
възползват от финансовата или техническата помощ, експертизата и
техническите знания на многостранните агенции или на партньори от
развитите държави. Увеличеният капацитет може да укрепи партньорствата,
да преодолее предизвикателствата пред развитието, да стимулира опити за
регионална интеграция.
Срещата на високо равнище на форума Глобално партньорство за
ефективно сътрудничество за развитие в Найроби взема решение за създаване
Г-8 включва Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Русия, Великобритания и САЩ. Г-20
добавя Южна Африка, Мексико, Аржентина, Бразилия, Китай, Южна Корея, Индия, Индонезия,
Саудитска Арабия, Турция, ЕС и Австралия.
20

21

https://www.un.org/ecosoc/en/about-the-dcf

22

http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/triangular-co-operation-repository.htm
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на Глобална инициатива за партньорство – (ГИП) като многостранна
инициатива. В нея се включват Мексико, Канада, Ислямската банка за развитие,
Япония, Службата на ООН за сътрудничество Юг-Юг и ОИСР. Целта на тази
инициатива е да събере заинтересовани от развитието страни за по-добре
организирано тристранно сътрудничество. Ролята на това сътрудничество за
постигане на Целите за устойчиво развитие и изпълнението на Програма 2030
ще се обсъжда през 2019 г. на конференция в Буенос Айрес, посветена на 40
години от приемането на Плана за действие от Буенос Айрес за стимулиране
на техническо сътрудничество между развиващите се страни (BAPA+40).
Съперничеството между Индия и Китай може да затрудни постигането на
единни стъпки, но от гледна точка на индустриалните държави е важно да
подкрепят и да се ангажират проактивно в подготвителния процес, осъзнавайки
значението на сътрудничеството Юг-Юг и на тристранното сътрудничество
за постигането на Целите за устойчиво развитие.
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2. Ефективност на помощта за развитие

Помощта за развитие се разбира като финансова подкрепа, предоставяна
от правителства и други агенции в подкрепа на икономическото, екологичното,
социалното и политическото развитие в развиващите се страни. Тя се
отличава от хуманитарната помощ по това, че се фокусира върху намаляване
на бедността и постигането на икономически растеж в дългосрочен план. За
обозначаване на помощта за развитие се използват още синонимни термини,
например подпомагане на развитието, съдействие за развитие (development
assistance), техническа помощ, международна помощ, официална помощ за
развитие, чужда помощ.
През последните десетилетия се обсъжда постигането на по-голяма
ефективност на помощта за развитие. Под това се разбира спазване на
принципи, които да водят до постигане на резултати, включително по-малко
поставени условия, изграден капацитет, подобрено управление. Често се
говори и за свят „след помощта за развитие“, в който става дума по-скоро
за ефективно сътрудничество за развитие, при което отношенията са между
партньори, а не между донори и реципиенти. Все по-често помощ за развитие
се заменя с термина „международно сътрудничество за развитие“. Случва
се ефективността на помощта за развитие да се заменя с идеи за ефективно
развитие и партньорство.
Помощта за развитие или сътрудничеството за развитие са инструменти
на това, което наричаме накратко политика за развитие (development policy).
За развиващите се страни политика за развитие би могла да се разбира като
политика за укрепване на държавността, подобрена събираемост на данъците,
повече социална защита, подобрени публични услуги, защита на правата на
човека. На международно равнище политиката за развитие би трябвало
да се разбира като договаряне на добре функциониращи международни
механизми за намаляване на бягството от данъчно облагане от страна на
транснационалните компании, защита на справедлива търговска система,
ограничаване на климатичните промени. На равнище развити държави
политиката за развитие не би трябвало да се свежда само до отделяне на помощ
за развитие, но и до съобразяване на собствените политики с интересите на
другите страни в света, например в областта на интелектуалната собственост,
на имиграционната политика, на създаването на данъчен рай в най-богатите
си градове и много други. По-добра политика у дома би означавало по-добър
живот за гражданите в останалата част на света.
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На практика политиките за развитие – politics of development – като
част от външната политика на суверенните държави, отговарят на интереси и
приоритети на отделни държави и те могат да се разминават с обявените
намерения за солидарност. В резултат от глобалната финансова и
икономическа криза, пред лицето на надигащи се миграционни вълни, на
трудно разрешими конфликти във важни региони на света, настъпват
промени във външната политика на много страни, което от своя страна води
до преоценка и преструктуриране на помощта за развитие. Връзката между
пари за сигурност и пари за развитие става проблем на дефиниране, отчетност
и контрол. Наблюдава се по-силен израз на национален интерес и търсене на
„стойността на парите“ в практиките на предоставяне на помощ за развитие.
Тази по-обща тенденция намира израз например в рязката промяна в
дефинирането на съдействието за развитие в новата концепция на Русия от
април 2014 г. – „Концепция за държавната политика на Руската федерация
в областта на съдействието за международното развитие“23. Посланието на
новата концепция е, че ролята на Русия трябва да бъде видима, че от даваната
помощ трябва да има някакви дивиденти.
2.1. Помощта за развитие
Официалната помощ за развитие (ОПР) – Official Development Assistance
(ODA) е доминиращ източник за финансиране на международното развитие
и хуманитарната помощ в развиващите се страни24. Терминът е развит през
1969 г. от Комитета за подпомагане на развитието – Development Assistance
Committee (DAC) на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
– за да измерва помощта за развиващите се страни25. В широк смисъл ОПР
е дефинирана като ресурси, течащи от официални агенции, включително
държавна и местна власт, към развиващите се страни, с основна цел да се
подпомага тяхното икономическо развитие и благополучие. Икономическото
развитие и благополучието са широко дефинирани термини и включват
програми за изграждане на мира, социални и културни програми, хуманитарна
помощ и изследвания за развитие.
Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному
развитию (утв. Указом Президента РФ от 20 апреля 2014 г. N 259)
23

24

OECD, The Where of Development Finance, 2013, available at: http://www.oecd.org/dac/financingsustainable-development/Where%20paper.pdf
25

OECD, ODA Definition and Coverage, available at:
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm; OECD, Is it ODA?,
available at: http://www.oecd.org/dac/stats/34086975.pdf
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ОПР е публичен капитал с мандат да бъде инвестиран за публични блага.
Като такъв той е предназначен да стигне до хората и общностите, които се
нуждаят най-много и не получават достатъчно услуги от правителствата и
частните доставчици26. Както е известно, публичните финанси са необходими
за финансиране на услуги като здраве, образование, вода и санитарни възли,
достъпни за най-уязвимите и маргинализираните групи на населението в
една страна.
ОПР остава ключов източник за финансиране на страни с ниски доходи и
финансира критично важни публични услуги27. През 2013 г. ОПР достигна 2836% от разходите на правителствата в най-слабо развитите държави28. В някои
от най-слабо развитите държави, например в Уганда, ОПР финансира почти
половината от важните разходи за здравеопазване29.
ОПР е важен ресурс за предоставяне и грижа за глобални публични блага.
Общите за света предизвикателства като климатични промени, хуманитарни
кризи и големи епидемии изискват колективно действие от всички държави.
ОПР е източник да се адресират тези проблеми, които не познават национални
граници и засягат в равна степен развитите и развиващите се държави.
За разлика от частните финанси, ОПР е гъвкава и не се движи от мотива
печалба. ОПР може да прилага дългосрочен подход и може да се адаптира
към сложни предизвикателства пред развитието. Тя е по-малко чувствителна
към риска и по-отворена за нови, иновативни подходи. ОПР взема различни
форми – от концесионни заеми до дългови инструменти и може да бъде
използвана ефективно за привличане на нови източници, включително от
частния сектор30.
Международната общност отдавна признава големия принос на ОПР за
икономическото развитие и намаляването на бедността в развиващите се
страни. През 1970 г. Общото събрание на ООН прие Резолюция 2626, в която се

26

European Parliament, Financing for development Post 2015: Improving the contribution of private finance,
2014, at: https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/maja.ljubic/expo-deve_et2014433848_en.pdf.
27
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28

OECD, The Where of Development Finance: Towards better targeting concessional finance, 2013, available
at: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainabledevelopment/Where%20paper.pdf
29

Action for Global Health, Health Spending in Uganda, April 2010, available at:
http://www.actionforglobalhealth.eu/fileadmin/AfGH_Intranet/AFGH/Publications/PolicyBriefi ng1_Final1_
LoRes_02.pdf
30

United Nations, Development Initiatives and UK Aid, Improving ODA Allocation for a Post2015 World,
available at:
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/un_improving_oda_allocation_for_post2015_world_policy_
briefing.pdf.
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признава „особеното значение“ на ОПР за развиващите се страни31. Като част
от тази резолюция икономически развитите страни се споразумяха да осигурят
0,7% от Брутния си национален доход (БНД). Този индикатор се измерва като
процент от БНД в милиона щатски долари в постоянни цени спрямо една или
друга базисна година.
Целта от 0,7% ОПР/БНД е потвърдена през 2015 г. като централна част
от Целите за устойчиво развитие, подписани от всички членове на ООН.
Германия, Великобритания, Дания, Нидерландия, Норвегия и Швеция са сред
страните, изпълнили този ангажимент. Средният процент ОПР към БНП за 29те страни членки на КПР е 0,32%, увеличен от 0,30%. Това е значителен обрат
на тенденцията, валидна за 90-те години на 20-ти век. Въпреки това все още не е
достигнато равнището от 1990 г., когато 0,33% от БНП са отделяни за развитие.
През 2004 г., както и през 2003 г., ОПР представлява 0,25% от съвкупния БНД
на страните донори, през 2002 г. процентът е 0,23%, а през 2000 г. – 0,22%.32
През 2015 г. САЩ предоставят 0,17% от БНП и остават все пак найголемият донор в абсолютни цифри. От нечленуващите в КПР донори найголям обем предоставя Обединените арабски емирства (ОАЕ), 1,12% от БНП.
Глобалните потоци на ОПР нарастват през последните години, от 125,6
млрд. през 2012 г. до 131,6 млрд. през 2015 г.33. Тенденцията е положителна.
През 2016 г. ОПР стигна 142,6 млрд. щатски долара, което представлява
увеличение с почти 9% в сравнение с предишната година без влияние на
инфлация и валутни курсове. Увеличението на помощта за бежанците в
страните донори е важна причина за този положителен ръст, но дори като се
изолират тези разходи, увеличението на помощта за развитие е със 7,1%. Нето
предоставяната ОПР се е увеличила в 22 страни през 2016 г., с най-голямо
увеличение в Чехословакия, Германия, Италия, Полша, Словакия, Словения и
Испания. Измерена в реален обем, с корекции за инфлация и валутни промени,
ОПР се е удвоила след 2000 г., т.е. увеличила се е с повече от 102%.34
2.2. Проблеми, за които се търсят решения
Ако се отдалечим от дефинициите, процентите и конкретните данни,
ще се натъкнем на проблеми, които търсят решения в хода на дискусиите за
повече ефективност на помощта за развитие.
31

General Assembly Resolution 25/2626 (1970) (International Development Strategy for the Second United
Nations Development Decade), A/RES/25/2626.
32

OECD, Development aid rises again in 2015, 13 April 2016, available at: http://www.oecd.org/dac/
development-aid-rises-again-in-2015-spending-on-refugeesdoubles.htm
33
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http://www.oecd.org/dac/development-aid-rises-again-in-2016-but-flows-to-poorest-countries-dip.htm
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Един от проблемите е свързаната помощ. Свързаната помощ увеличава
разходите за стоки, услуги и дейности средно с 15-30%35. Несвързаната
помощ позволява свободен и оптимален избор на продуктите или услугите,
нужни за изпълнение на програмата или на проекта. През 2001 г. Комитетът
за подпомагане на развитието (КПР) на ОИСР приема препоръка за отказ от
обвързаната помощ за най-слабо развитите страни, която е ревизирана през
2006 и 2008 г., за да обхване и онези силно задлъжнели страни, които не са сред
най-слабо развитите държави. Несвързаната официална помощ за развитие се
е увеличила от около една трета в края на 80-те години до над 50% през 20032005 г. и до 73% през 2006 г.36.
Друг проблем е неравномерното разпределение на помощта и липсата
на координация. Приема се, че хармонизирането между донорите е важно за
програмите за реформа. Добре известен пример от Доклада на КПР от 2006
г. относно новата парадигма за помощ установява, че голям дял от помощта
за Танзания е бил насочен чрез повече от 700 проекта, управлявани от 56
донорски организации или звена. През 2005 г. правителството на Танзания е
получило 541 донорски мисии, от които едва 17% са били свързани с повече
от един донор. Това натоварва административния капацитет на приемащата
страна, тъй като всяка дейност на дарителя изисква конкретни разплащателни
сметки и механизми, насоки за възлагане на обществени поръчки, структури
за отчитане и т.н. Хармонизацията би означавала донорите да си сътрудничат
по-добре помежду си, за да работят по-ефективно.
Подобен проблем възниква от това, че при увеличен обем на помощта
расте фрагментацията й. Расте броят на донорите, умножава се броят на
проектите, а техният среден размер спада силно. Малките проекти са
краткосрочни, резултатите са временни. С повече играчи помощта за развитие
става по-слабо предвидима, по-малко прозрачна и недостатъчно ефективна.
2.3. Дефиниране, измерване и оценка на помощта за развитие
Водещата международна организация при формулирането на цели,
стратегия и контрол върху предоставянето на помощ за развитие е
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),
начело с Комитета за подпомагане на развитието (КПР), в който участват
35
36

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/untied-aid.htm
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30 високо развити държави. Изпълнението се осъществява на двустранна и
на многостранна основа – както в системата на ООН, така и в регионалните
организации, например в Европейския съюз.
Комитетът за подпомагане на развитието (КПР) – Development Assistance
Committee (DAC) – става част от ОИСР с решение на министрите от юли
1961 г. Това е уникален международен форум на много от най-големите
донори на помощ, включително 30-те члена на Комитета. Световната банка,
Международният валутен фонд и ПРООН участват като наблюдатели.
Основна задача на КПР е да стимулира сътрудничеството за развитие
и други политики и така да допринася за устойчиво развитие, включително
икономически растеж за намаляване на бедността, подобрение на жизнените
стандарти в развиващите се страни и за бъдеще, в което никоя страна няма да
зависи от помощ.
За да постигне това, Комитетът
• Наблюдава, оценява, докладва и стимулира предоставянето на ресурси,
които подкрепят устойчивото развитие, като събира и анализира данни
и информация за ОПР и други официални и частни финансови потоци.
• Прави преглед на политиките и практиките на сътрудничество за
развитие, по-специално от гледна точка на съгласуваните национални
или международни цели и стимулира споделянето на наученото от
практиката.
• Прави анализ, насоки и представя добри практики с цел да помага на
членките и на по-широката донорска общност да повишават качеството
и ефективността на съдействието за развитие, по-специално относно
икономически растеж за намаляване на бедността;
• Анализира и помага да се обхване бързо променящата се глобална
архитектура на развитието и да оптимизира резултатите;
• Промотира перспективите за глобални публични блага и за съгласувана
политика за развитие в координация с други политически общности в
ОИСР.
• Ангажира и кани нечленуващи в Комитета страни – по-специално тези
с големи програми за сътрудничество за развитие, международни
организации, частен сектор и граждански организации – да ги убеди в
релевантността и отворените възможности в работата на КПР.
Официалната помощ за развитие (ОПР) – Official development assistance
(ODA) се дефинира като правителствена помощ, предназначена да стимулира
икономическия растеж и благополучието в развиващите се страни. Заеми и
кредити за военни цели са изключени. Официалните субсидии за частни фирми
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не издържат тестовете за приемане като ОПР, когато подкрепят дейности с
търговска цел, но биха били приети за ОПР, ако със сигурност допринасят за
ефективно развитие.
През годините се води дискусия за дефинирането на официалната помощ за
развитие37. Търси се дефиниране на по-широко измерване с идеята да се нарича
Total Official Support for Development (TOSD). Тази дефиниция би включвала
финасиране на мир, сигурност, климат и други глобални предизвикателства
с идеята тази мярка да бъде разработена от Комитета за подпомагане на
развитието (КПР). Засега Комитетът много подробно определя допустимост
на помощта за развитие за противодействие на тероризма и я свързва винаги с
основната характеристика – дали съдейства за социалното и икономическото
развитие на приемащата страна. По принцип финансирането на действия за
борба с тероризма като цяло се изключват от ОПР. Действия за превенция
на радикален екстремизъм се признават като ОПР само ако тяхната основна
цел е развитие. Признават се действия, свързани със защита на политически,
социални и икономически права, работа с граждански организации за
превенция на радикализиране, подкрепа за реинтеграция и дерадикализация,
стимулиране на въвличане на общностите и други превантивни мерки38.
Дефиниция за Официална помощ за развитие (ОПР)
Официалната помощ за развитие се определя като парични потоци към
одобрени от Комитета за подпомагане на развитието страни и международни
организации, които:
а) се предоставят от официални органи, включително правителствата на
държавите и техните федеративни единици, или от техни изпълнителни агенции, и
б) всяка транзакция на тези парични потоци едновременно:
- има за основна цел подпомагане на икономическото развитие и
благосъстоянието на развиващите се страни;
- има концесионен характер (напр. лихвен процент под пазарните стойности)
и съдържа безвъзмездна част от поне 25% (изчислени на базата на 10% сконтов
процент за година).
Освен финансови потоци, ОПР включва и техническо сътрудничество. Грантовете, заемите и кредитите за военни цели не се разглеждат като ОПР. Трансферните
плащания на частни лица – пенсии, компенсации и застраховки също не се считат
за ОПР.
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Помощта за развитие се предоставя по различни канали. Тя се дели в
съотношение приблизително 2:1 между двустранната помощ, предоставяна
от отделни държави и многостранната помощ, разпределяна от Световната
банка и регионалните банки за развитие, както и от множеството Фондове
към ООН. В международните потоци преобладава групата от седемте найвисоко развити държави. На тях се падат 76% от цялата официална помощ за
развитие. Расте участието на новите донори, начело с Китай, Индия и Русия.
ОИСР поддържа списък на развиващите се страни и територии, които
могат да получават ОПР. Списъкът периодично се актуализира, в момента в
него фигурират повече от 150 държави или територии с доход на човек от
населението под 12 276 щатски долара през 2010 г.
Комитетът за подпомагане на развитието работи тясно и с други ресурси
за развитие, освен с Официална помощ за развитие (ОПР):
• Policy Coherence for Development: за политики, които подкрепят, а не
водят до конфликт с целта развитие;
• The Development Centre: форум за иновативни решения на глобалните
предизвикателства пред развитието;
• Global Relations: партньорство с нечленуващи в ОИСР страни за
истинско глобално развитие;
• The Sahel and West Africa Club: с фокус върху специалните нужди на
региона;
• PARIS21: работи със 120 страни за реализиране на политиките за
снижаване на бедността, като използва добра система за статистическо
наблюдение;
• The Multilateral Organisation Performance Assessment Network (MOPAN):
мрежа от 19 донори с общ интерес да оценяват ефективността на
големите мултилатерални организации, които те финансират;
• Tax and Development Programme: работна група от заинтересовани да
се подобри средата в развиващите се страни за по-голяма събираемост
на данъчните приходи и да се изградят ефективни държави;
• Global Partnership for Effective Development Co-operation: отворен
политически форум, който събира правителства, двустранни и
многостранни организации, гражданско общество и представители на
парламента и на частния сектор, стремящи се да усилят ефективността
на сътрудничеството за развитие и така да доведат до максимум
въздействието за развитието;
• The Sustainable Development Investment Partnership (SDIP): цели да
мобилизира финансиране на инфраструктурни проекти в развиващите
се страни.
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2.4. В търсене на съгласуваност (кохерентност) на политиката за
развитие
Принципът или концепцията за съгласуваност на политиката за развитие
се отнася до идеята, че всяка политика на донорите, различна от политиката
за развитие, има влияние върху развиващия се свят и поради това би трябвало
да взема под внимание техните нужди и интереси. Принципът е въведен от
КПР още през 1991 г. (OECD/DAC, 1991), но става един от неговите основни
приоритети едва през последните години39.
Годишната среща на министрите на ОИСР през 2002 г. призовава членовете
на ОИСР да „подобрят разбирането си за въздействието на политиките на
държавите-членки върху развиващите се страни“. ОИСР конкретно предлага
разработването на политики на „компромиси и потенциални синергии в области
като търговията, инвестициите, селското стопанство, здравеопазването,
образованието, околната среда и сътрудничеството за развитие, за да се
насърчи по-голяма съгласуваност на политиките в подкрепа на международно
договорените цели за развитие“. Оттогава Комитетът за подпомагане на
развитието на ОИСР включва анализ на усилията в областта на съгласуваността
при редовните прегледи на политиките за развитие на държавите-членки40.
Най-очевидното предизвикателство пред политиката за кохерентност се
случва, когато вътрешните интереси и международните цели за развитие са в
конфликт. Така например защитата на земеделския сектор в развитите страни
е в подкрепа на вътрешни цели, за поддържане на доходите на земеделските
стопанства, за подпомагане на селските общности, за стабилизиране на
пазарните цени и за гарантиране на продоволствената сигурност. Тази политика
на протекционизъм води обаче до отрицателни външни ефекти за развиващите
се страни41. Друг пример е насърчаваната от развитите държави имиграция
на квалифицирани работници от развиващите се страни. Работните визи,
зелените карти и активните политики за набиране на персонал се използват от
много развити страни за допълване на местното предлагане на работна ръка.
В зависимост от сектора, изтичането на мозъци може да доведе до загуба на
инвестиции и недостиг на умения в изпращащите страни42.
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Подобни противоречия има и в актуалните за всички страни в света
Цели за устойчиво развитие. Напрежение има например между целите на
индустриализацията и намаляването на въглеродните емисии, както и между
повишеното селскостопанско производство и опазването на биологичното
разнообразие. Друг актуален случай е конфликтът между екологично
производство на биогорива като източник на приходи от износ и на по-голяма
заетост, и целта продоволствена сигурност.
ОИСР играе важна роля в промотиране на концепцията за кохерентност на
политиката за развитие. Декларация на министрите от 2008 г. за пореден път
представя политическата воля на страните членки на КПР, но успехът е доведен
до твърде тесния подход „не нанасяй вреда“. Дискусиите за кохерентност на
политиката за развитие се водят главно между донорите, като фокусът е само
върху свързването на политиката за сътрудничество за развитие с другите
секторни политики, без да се обръща внимание на многоаспектността на
предизвикателствата пред развитието.
В периода на изпълнение на Целите за устойчиво развитие се очертават
нови предизвикателства пред търсенето на кохерентност на политиката за
развитие. Участниците в политиката за развитие оперират в многополюсна
глобална икономика, в която всички страни играят роля за стимулиране на
икономическия растеж и за осъществяване на устойчиво развитие. След
2003 г. повече от половината от световния икономически растеж се случва
в Глобалния Юг с темпове много по-високи от тези на средното в ОИСР.
Така наречените появяващи се икономики играят все по-важна роля в
международните финанси, в инвестициите и в търговията, в иновациите и
в сътрудничеството за развитие. Търговията Юг-Юг се е увеличила повече
от 10 пъти през последните две десетилетия и изменя модела на глобалните
стойностни вериги. През 2030 г. според някои оценки развиващите се страни
ще участват с повече от 60 цента от всеки инвестиран долар и с 62 цента от
всеки спестен долар43.
Бързо менящата се глобална икономическа сцена означава, че всяка
страна среща комплексни и взаимно преплетени икономически, социални и
екологични предизвикателства. Новите предизвикателства пред политиката
на кохерентност идват от няколко глобални тенденции – плаващо богатство,
нови демографски динамики и повече неравенство, растяща средна класа
в развиващите се страни, промени в моделите на потребление на храни,
урбанизация, недостиг на природни ресурси, тревожни изменения на климата и
бързи технологични промени. Очакването средната класа да се е увеличила до
над 3 млрд. души през 2030 г. предлага нова мрежа от възможности и заплахи.
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През 2050 г. световното стопанство, четири пъти по-голямо от днешното, ще
използва около 80% повече енергия, предимно невъзобновяеми източници,
увеличен парников ефект и ускорени климатични промени.
При всички случаи бързите промени в света изискват растяща съгласуваност
на сътрудничеството за развитие. Когато концепцията за съгласуваност на
политиката за развитие се появява за първи път в рамките на ОИСР,
традиционните донори все още доминират световната архитектура на подкрепа
за развитието. Около 20 години по-късно глобалният икономически център
се движи към южните държави и икономическият растеж е все повече извън
страните от ОИСР. Това на практика изнася дебата за кохерентност на политиката
за развитие в по-широките форуми на света и предполага проактивни стъпки.
Съгласуваността или кохерентността на политиката за развитие е
централен въпрос при международните, регионалните и националните стъпки
за постигане на Целите за устойчиво развитие. Бедността остава централна
задача в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., но тя може да бъде
постигната само ако ясно са адресирани социалните, икономическите и
екологичните променливи на устойчивото развитие. Работи се в една обща
рамка на Целите за устойчиво развитие, целите са универсално валидни и
се постигат съобразно спецификата на всяка държава. И не става дума за
интегриране само на тези три променливи или и на доброто управление, но
за подобрена кохерентност между секторите и подобрена координация между
институциите. На международно равнище това означава координиране на
Програма 2030, на Глобалното партньорство за ефективно сътрудничество за
развитие, на дейността на Г-20 и Г-8.
Според направени в документи на ОИСР изводи, в концепцията за
съгласуваност трябва да се включат:
• Колективни действия, общи, но диференцирани отговорности и
взаимни ползи.
• Множество нива на съгласуваност (глобални, регионални, национални
– включително напреднали, развити и развиващи се страни).
• Участие на множество заинтересовани страни и интерактивен
политически диалог с организациите на гражданското общество и на
частния сектор.
• По-силен акцент върху насърчаването на положителни взаимодействия
между политиките и между секторите.
Съобразено с концепцията за съгласуваност на политиката за развитие и
с изпълнието на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. ОИСР предлага
три основни форума да имат водеща роля:

37

1) Политически форум на високо равнище на ООН за устойчиво
развитие, създаден на конференцията „Рио + 20“ през юни 2012 г. Този форум
има висока легитимност, тъй като е съставен от държавни и правителствени
ръководители и е поставен под егидата на Общото събрание на ООН.
Отговорен е за осигуряването на политическо лидерство и преглед на
напредъка по изпълнението на препоръките за насърчаване на устойчивото
развитие. С тези функции той може да играе водеща роля за насърчаване
на съгласуваността на политиките между трите измерения на устойчивото
развитие, т.е. икономическите, социалните и екологичните.
2) Г-20 – Като икономически форум, в който държавите-членки притежават
80% от световния БВП и представят две трети от световното население, Г-20
играе ключова роля за насърчаване на съгласуваността на политиките и на
структурните трансформации в световен мащаб. Освен традиционната си роля
да координира макроикономическите политики на своите членове, Г-20 може
да играе роля за подобряване на съгласуваността между глобалните секторни
политики.
3) Глобално партньорство за ефективност на сътрудничеството за
развитие. Този форум, създаден след конференцията за ефективност на
сътрудничеството за развитие в Бусан през 2011 г., може да бъде друг мощен
инструмент за насърчаване на съгласуваността на политиките извън
перспективата на традиционните донори. Той би могъл да бъде полезен при
съгласуване на действията в международната битка срещу незаконните
финансови потоци.
2.5. От Рим до Бусан – решения за ефективност на помощта за
развитие
Въпросът за качеството на помощта за развитие стои на дневен ред вече
десетки години, но конкретните мерки за повишаване на ефективността й
датират от периода след Международната конференция по въпросите на
финансирането на развитието от Монтерей, Мексико, 2002 г. Последвалите я
международни форуми „практически институционализират процеса на работа
по нея“44.
Заради опита и потенциала, с който разполага, ОИСР става основен
двигател и организатор на съвместни действия в тази посока. В последвалите
международни дискусии и решения се прави опит да се срещнат и съгласуват
позициите, интересите, притесненията и очакванията както на донорите, така и
Проблемът за ефективността на помощта в международното сътрудничество за развитие. Проект:
“Българската политика за развитие: прозрачност при създаването на нормативна уредба и програмна
рамка”. http://bdi.mfa.government.bg/projects/7-eff.pdf
44
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на партниращите им страни, получатели на помощ за развитие. Става дума найобщо за разпределяне на участие, съгласуване и контрол с цел по-добри резултати.
Оперативни функции поема Работна група за ефективност на помощта
– Working Party on Aid Effectiveness (WP-EFF). Тя се ражда като традиционна
група на донори през 2003 г. – като класически субсидиарен орган на ОИСРКПР. През 2005 г. групата привлича за партньорство голям брой развиващи се
страни – една промяна, която е показателна за това, че ОИСР се опитва да даде
ново лице на легитимността на форумите, съставени само от донори. През 2009
г. групата отново се разширява и включва 80 членки, включително 24 страни
реципиенти, осем едновременно приемащи и предлагащи помощ за развитие
страни, 31 страни донори, 9 многостранни организации и шест граждански
организации. Макар и истински многостранна, групата остава в рамките на
Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР, което според някои
наблюдатели пречи на реалния отказ от хегемония на Запада при управление
на помощта за развитие. Всъщност амбицията изглежда справедлива, ако се
приеме, че изработените през годините стандарти за измерване и оценка на
помощта за развитие са адекватни на поставяните в международната общност
цели за развитие. В търсене на още повече легитимност за приемащите страни
тази работна група е наследена от „Глобално партньорство за ефективност на
сътрудничеството за развитие", създадено след срещата в Бусан.
Работата по търсене на повече ефективност на помощта за развитие
започва с Римската декларация за хармонизиране, в която се признава
необходимостта донорите да свързват международната помощ за развитие с
националните приоритети на страните реципиенти/партньори и със задачите
в областта на световното развитие, определени в Целите на хилядолетието за
развитие (ЦХР)45.
Вторият форум се организира две години по-късно в Париж, когато
дискусията вече доста е напреднала. Приета е Декларация от Париж,
утвърждаваща принципите на ефективността на помощта за развитие. В нея
се подчертава необходимостта от ускоряване на темповете на промяна в
развиващите се страни на основата на партньорство и на конкретни индикатори
за мониторинг и оценка. Формулирана е цел да се повиши ефективността
на помощта за развитие чрез намаляване на дублирането, намаляване на
транзакционните разходи и преодоляване на алокационните диспропорции.
За мониторинг на изпълнението са поети 12 индикатора. Оценката на
изпълнението на задачите се осъществява от Мрежа за оценка (DAC Network
on Development Evaluation), която е структурно подразделение на Комитета за
подпомагане на развитието на ОИСР.
45

Rome Declaration on Harmonization. 2003. http://www.who.int/hdp/publications/1b_rome_declaration.pdf.
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Парижката декларация предлага следните пет основни принципа за поефективна помощ за развитие:
1. Притежание (Ownership): Развиващите се страни разработват собствените
си стратегии за намаляване на бедността, за подобряване на институциите и за
борба с корупцията.
2. Придържане (Alignment): Страните донори се придържат кам тези цели и
използват местните системи.
3. Хармонизиране (Harmonisation): Страните донори координират, опростяват
процедурите и споделят информация, за да избягват дублиране.
4. Резултати (Results): Развиващите се страни и донорите отделят специално
внимание на резултатите от развитието и на измеримостта им.
5. Взаимна отчетност (Mutual accountability): Донори и партньори се отчитат
взаимно за резултатите от развитието.

Третият форум за ефективност на помощта се провежда в Акра, Гана,
през септември 2008 г. Целта е да се подпомогне започналата вече промяна.
Във форума се включват представители на правителствата от повече от
100 държави, както и представители на международни институции – на
Европейската комисия (EuropeAid), на Световната банка, на ООН, на частни
фондации и международни неправителствени организации. В допълнение
към решенията от Форума в Париж се дават препоръки за предсказуемост на
помощта, перспективни планове за оказване на помощ от страните донори за
три-четири години напред; да привличат парламентите и НПО на страните
реципиенти за контрол върху използването на помощта; донорите да се
откажат от практиката на обвързване на помощта; донорите да се откажат от
разпръскването на помощта за развитие през различни канали. Приветства се
помощта по линията Юг-Юг.
Форумът се провежда в условията на бързо меняща се икономическа и
политическа среда. Расте значението на страни донори като Китай и Индия
и има повече глобални програми и фондове, насочени към решаване на
конкретни проблеми. Присъстват и частни източници на финансиране като
Фондацията на Гейтс, а гражданските организации са все по-активни. Тези
нови играчи носят както ресурси, така и опит, но управлението на помощта
за развитие става по-сложно. Така една от целите на третия форум става
оформянето на широко партньорство, базирано на принципите от Париж.
Срещата в Акра е различна от предишните и по това, че развиващите се
страни изиграват по-активна роля в подготовката на форума. По-активни са
и гражданските организации – повече от 300 представители на гражданското
общество са въвлечени в консултациите.
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Програма за действие от Акра
Програмата за действие от Акра – Accra Agenda for Action (AAA, 2008) трябва
да ускори и задълбочи изпълнението на Парижката декларация. Тя прави преглед
на прогреса и определя стъпки за постигане на целите от Париж. Предлагат се
следните три основни сфери на подобрение:
Притежанието (Ownership): Страните имат повече право на глас по отношение
на развитието си – чрез по-широко участие във формулирането на политиките за
международно сътрудничество за развитие, по-силно участие в ръководството на
координацията на помощта и повече право да използват свои вътрешни системи за
получаване на помощта.
Въвличащо партньорство (Inclusive partnerships): Всички партньори имат
пълно участие, включително донорите от Комитета за подпомагане на развитието
на ОИСР и развиващите се страни, както и други донори, фондации и гражданското
общество.
Постигане на резултати (Delivering results): Помощта е насочена към реално и
измеримо въздействие върху развитието.
Развитие на капацитет (Capacity development) – да изгради способността на
страните да управляват своето собствено бъдеще.

Четвъртият форум се провежда в Бусан, Южна Корея, през ноември 2011
г. Форумът събира общо 3000 участника – политически лидери, представители
на правителства, граждански организации и на частния сектор – както от
развиващите се страни, така и от държавите донори. Задачата на форума е да
оцени напредъка и да даде място за споделяне на опит. Според наблюдатели
от гражданския сектор най-важен е бил езикът на форума, който подчертава
връзката между битката с бедността и защитата на правата на човека.
Документът за партньорство от Бусан няма формата на обвързващо
споразумение или на международен договор, но е декларация за консенсус
между широк кръг от правителства и организации в подкрепа на създаването
на мрежа за диалог за повишаване на ефективността на международното
сътрудничество за развитие.
Форумът отразява промяната в международните икономически отношения
и присъствието на новите донори. Появява се усложнена архитектура и в
търсене на баланс се взема решение за създаване на „Глобално партньорство
за ефективно международно сътрудничество“. Настъпва сериозна промяна в
парадигмата – вместо ефективна помощ се предлага ефективно сътрудничество за
международно развитие. Подчертава се взаимодействието Юг–Юг и
тристранното сътрудничество, както и небходимостта да се привлече
гражданското общество и частния бизнес за целите на устойчивото развитие
с активното участие на новите индустриални държави като Китай Индия и
Бразилия.
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2.6. От помощ за развитие към ефективно сътрудничество за развитие.
Срещата в Бусан се провежда в свят на значителни промени, настъпили
след третата среща през 2008 г., на която делегатите са успели да се споразумеят
за принципи и практики на помощта за развитие.
Увеличен е броят на държавни и недържавни участници в помощта за
развитие. Особено видимо е увеличението на броя и силата на гласа на цяла група
донори, включително гиганти като Китай, Индия и Бразилия, или регионални
сили като Южна Африка и Саудитска Арабия, бързо индустриализиращи
се страни като Тайланд и Турция, бивши социалистически държави като
Русия, Полша и Чешката република. Присъствието им носи възможности, но
и предизвикателства за по-бедните държави, както и за чуждата помощ, за
политиките за развитие, за идеологиите и начина на управление и поддържане
на стандарти46.
Оценките за ролята на новите донори са доста противоречиви. Едни
анализатори определят Китай, Саудитска Арабия, Иран и Венецуела като
недобросъвестни донори, които предлагат „токсични помощи“ за
утвърждаване на собствен национален интерес, като в същото време подкопават
либералното глобално управление и човешките права на обикновените хора47.
За демократично управлявани нови донори като Бразилия, Индия и Южна
Африка не се правят такива остри оценки, но общо за новите донори се изказват
опасения, че намесата им ще доведе до подкопаване на трудно постигнатите и
все още недостатъчно позитивни резултати в помощта за развитие, поради пониските нива на прозрачност и различията между тях48. Друг кръг анализатори
разглеждат разцепването на доминирания от Запада донорски картел в поположителна светлина. Те очакват, че новопоявилите се донори и партньори
за развитие ще спомогнат за балансиране на световната власт, като предлагат
на получаващите нации по-големи възможности за избор на източници на
финансиране и помощ и като демонстрират алтернативни модели и подходи
към икономическия растеж, производителността, сигурността и бедността49.
Трета група твърдят, че доминираният от Запада режим на помощта за
развитие далеч не е заплашен от смърт, но със сигурност започва пропукване.
Те предполагат, че нарастващият натиск от търговски и национален интерес
46
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сред традиционните донори насочва към отдръпване от Официалната помощ за
развитие (ОПР) и насочване към „парадигма на ефективността на развитието“.
Няма конкретно съгласие за това какво може да означава „ефективност на
развитието“, но то при всички случаи включва връщане към призива за
икономически растеж, индустриализиране и създаването на благосъстояние
(а не само намаляване на бедността); по-голяма интеграция между външната
помощ и други области на политиката, като търговия, инвестиции и миграция;
както и нарастваща и по-видима роля на частния сектор.
Промяната в архитектурата на помощта за развитие е предпоставка
срещата в Бусан да стигне до решение за създаване на Форума „Глобално
партньорство за ефективно сътрудничество за развитие“ (ГПЕСР/GPEDC),
споменат по-горе като част от визията на ОИСР за бъдещата архитектура на
помощта за развитие. Форумът събира широк кръг от страни и организации от
целия свят, заинтересовани от сътрудничество за развитие. ПРООН и ОИСР
работят заедно, за да подкрепят функционирането му. Провеждат се редовни
срещи на високо равнище на всеки 18-24 месеца с участието на министри и
висши представители на страните. Оперативното ръководство се осъществява
от Управителен съвет (Steering Committee), който включва представители на
парламенти, на гражданското общество и на частни браншови организации.
Тримата съпредседатели се избират съответно от донори, получатели на
помощ и страни, ангажирани в сътрудничеството Юг-Юг.
На учредителната среща 28-29 юни 2012 г. участниците одобряват 10
глобални индикатора и цели, които използват за измерване на прогреса при
изпълнение на ангажиментите, поети в Бусан. Тази мрежа стъпва върху
предишен опит на Комитета за подпомагане на развитието (КПР/DAC) и в
същото време приема по-широкия фокус от споразумението в Бусан, например
за сътрудничество с гражданския и с частния сектор.
По повод настъпващите промени има две гледни точки. Едната се застъпва
за продължаващата роля на ОПР и за опазване на натрупания опит в рамките
на КПР и по-общо, на ОИСР, в почти всички аспекти на помощта за развитие.
Този опит и уроци обхващат редица критични въпроси като програми,
базирани на знания, като признание за ролята на местната собственост,
нуждата от координация на донорите и др. Тя приема, че системата за
сътрудничество за развитие, основана на правилата на КПР, е рамката на
глобалната система за управление, разработвана през последните 60 години.
Очаква се тя да продължи да играе жизненоважна роля в глобалното развитие
със своите сравнителни предимства.
Съществува и друг разказ: че нововъзникващите играчи трябва да заемат,
или дори да водят, международния процес на развитие – поради нарастващата
им икономическа роля в глобалната система. Песимистите по повод този
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разказ представят аргумент, че това мнение не отчита истинския капацитет на
нововъзникващите сили. Нереалистично е да се очаква тези страни да поемат
водеща роля в глобалното развитие от финансова гледна точка. Те имат и помалък опит в международното развитие, отколкото традиционните донори.
Общата сума на ОПР, предоставена от 29-те нововъзникващи икономики през
2014 г., е около 32 млрд. щатски долара. Освен това ангажиментът на
развиващите се сили с други развиващи се страни е по-малко систематичен
от този на традиционните донори по отношение на производството на знания,
доброто управление и предоставянето на човешки ресурси. На последно
място, подходът на развиващите се сили към ангажирането с други
развиващи се страни е по-скоро чрез търговия и инвестиции, отколкото чрез
сътрудничество за развитие. Ето защо ролята на нововъзникващите сили в
международното развитие по-скоро може да допълва съществуващата
структура за сътрудничество за развитие.
Относно функциите и ролята на Форума „Глобално партньорство за
ефективно сътрудничество за развитие“ (ГПЕСР/GPEDC) също се води спор.
Има две гледни точки по този въпрос. Според едната вече има платформа на
ООН за обсъждане на въпроси, свързани със сътрудничеството за развитие
– Форумът за сътрудничество за развитие (ФСР) – Development Cooperation
Forum (DCF)50. Китай, Индия и Бразилия смятат, че е по-легитимно Форумът
на ООН да обсъжда сътрудничеството за развитие, отколкото форум като
ГПЕСР/GPEDC, ръководен от ОИСР, който не се приема еднозначно за форум
с глобален обхват. Другата гледна точка е, че в исторически план Комитетът
за подпомагане на развитието (КПР) на ОИСР е предоставил силна подкрепа
на Форума за сътрудничество за развитие (ФСР/DCF) на ООН и е добре
запознат с неговите функции чрез своите финансови структури и структури за
подкрепа на знанието. Все пак се признава, че ГПЕСР/GPEDC може да направи
допълнителни отстъпки, за да разсее впечатлението, че това е просто друга
форма на КПР на ОИСР. Освен това е важно ГПЕСР/GPEDC да подчертае
ясно как може да се свърже с ФСР/DCF на ООН и други платформи, като
работната група за развитие на Г-20.
При всички случаи дискусиите по повод ефективността на
сътрудничеството за развитие стигат до извода, че съществува необходимост от
колективен дневен ред и координация на усилията. Глобалното партньорство
за ефективно сътрудничество за развитие (ГПЕСР/GPEDC) се утвърждава
като важна платформа за обсъждане на ефективността на сътрдничеството
за развитие за постигане на Целите за устойчиво развитие (ЦУР/SDG). От
последната си среща на високо равнище в Найроби през декември 2016 г.
50
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ГПЕСР/GPEDC се пренасочва към по-ефективен принос за изпълнението на
ЦУР и Програмата за действие от Адис Абеба. Принципите на ГПЕСР/GPEDC
за собствеността на държавата, фокусиране върху резултатите, прозрачност,
приобщаващи партньорства и взаимна отчетност са ръководни за преходния
период.
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3. Финансиране на развитието

Финансирането за развитие (ФР/FfD) цели насърчаване на всеобхватен и
интегриран подход за осигуряване на политиките и ресурсите, необходими за
подпомагане на устойчивото развитие в целия свят.
Финансиране за развитие е широко понятие. Това включва мобилизиране
на вътрешни ресурси (като например данъчни приходи), международни
финансови ресурси (като официална помощ за развитие (ОПР) и други
международни публични потоци), използване на ролята на частния сектор
за финансиране на развитието, въвеждане на иновативни инструменти,
увеличаване на търговския потенциал и инвестиции за създаване на работни
места, за стимулиране на икономическия растеж и за намаляване на на дълга.
Приемането на Целите на хилядолетието за развитие през 2000 г. дава
повод за обсъждане на темата за финансиране на развитието в най-широк кръг
от „заинтересовани лица“. Дискусиите се водят близо две години, с важното
участие на САЩ, Европейския съюз, Китай и много развиващи се страни.
Включени са голям брой представители на международни неправителствени
организации и на частния сектор. Подготвя се конференцията за финансиране
на развитието в Монтерей през 2002 г.
Конференцията в Монтерей бележи повратна точка в подхода на
международната общност към политиката за развитие, която по принцип
има проблем с финансирането на поставените в международната общност
цели. Това е първата среща на върха под егидата на ООН за справяне с
ключови финансови въпроси относно глобалното развитие. Над 50 държавни
и правителствени ръководители и над 200 министри на външните работи,
търговията, развитието и финансите – с най-голямото участие на финансови
служители в спонсорирано от ООН събитие – се събират в Монтерей.
Конференцията успява да утвърди въпроса за финансирането на развитието в
глобалния дневен ред.
Резултатът от конференцията е глобално споразумение между развитите
и развиващите се страни, познато като „Консенсус от Монтерей“. В него и
двете групи страни признават своите отговорности в ключови области като
търговия, помощ, облекчаване на дълга и изграждане на институции. Освен
това конференцията и подготвителният процес отбелязват безпрецедентно
сътрудничество между ООН и Световната банка, Международния валутен
фонд и Световната търговска организация като част от усилията за насърчаване
на по-голяма съгласуваност на действията.
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Конференцията отбелязва и първия четиристранен обмен на мнения между
правителствата, гражданското общество, бизнес общността и международните
институции по глобалните икономически въпроси. В тези глобални дискусии
се включват над 800 участници в дванадесет отделни кръгли маси.
„Консенсусът от Монтерей“, приет от Конференцията, въплъщава
принципа на цялостен и интегриран подход към многоизмерния характер на
глобалните предизвикателства за развитието. Консенсусът стартира процеса
на последователни действия за финансиране на развитието, който продължава
до момента.
Заслужава да се отбележи фактът, че в Монтерей се постига консенсус
по два взаимно свързани пункта – от една страна собствената отговорност на
развиващите се страни и доброто управление (ownership, good governance), от
друга страна – поддържане на стимулираща международна среда при поета
отговорност от индустриалните държави. В точка 1.4. е записано следното
важно изявление: „Ние се ангажираме също така да мобилизираме вътрешни
ресурси, да привличаме международни финансови потоци, да насърчаваме
международната търговия като двигател за развитие, да увеличаваме
международното сътрудничество за финансово и техническо развитие,
устойчивото финансиране на дълга и облекчаването на външния дълг и да
укрепваме кохерентността и консистентността на международните валутни,
финансови и търговски системи“51.
Положителен е подходът да се включат всички основни източници на
финансиране. За мобилизирането на вътрешни източници на финансиране са
изброени доброто управление и борбата с корупцията като важни предпоставки.
За онези сред развиващите се страни, които привличат най-малко приток
на частен капитал, официалната помощ за развитие (ОПР) остава най-важният
източник на външно финансиране. Изрично споменати в този контекст са
африканските страни, най-слабо развитите страни, малките островни държави
и отдалечените развиващи се страни.
Потвърдена е количествената цел за обема на помощта от страните
донори – 0,7% от БНД. От тях от 0,15 до 0,2 процента от БНД, или около
една четвърт, трябва да отидат в най-слабо развитите страни. Срокове отново
не са поставени. При допускане на прекомерен дълг се говори за споделена
отговорност на кредиторите и длъжниците, а по време на криза е важно да се
прави справедливо разпределяне на тежестта между публичните и частните
участници, между длъжниците, кредиторите и инвеститорите. Според
постигнатото съгласие ООН трябва да продължи да играе водеща роля в
51
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насърчаването на развитието, в същото време са посочени отговорностите
на всяка друга международна организация и необходимостта от по-добра
координация. Отбелязва се нуждата от по-голяма прозрачност и по-ефективно
участие, по-специално в рамките на Международния валутен фонд, Световната
банка и Световната търговска организация.
През 2008 г. в Катар се провежда Международната конференция за
финансиране на развитието за преглед на изпълнението на Консенсуса от
Монтерей52. Декларацията от този форум потвърждава Консенсуса от Монтерей
и призовава да се проведе конференция на ООН на най-високо равнище, за да
се проучи въздействието на световната финансова и икономическа криза върху
развитието. В четиридневната конференция участват представители на над 160
държави, включително близо 40 държавни и правителствени ръководители.
Третата конференция на ООН за финансиране на развитието се провежда
в Адис Абеба през юли 2015 г. Приетият там документ се счита за неразделна
част от Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Програмата за
действие от Адис Абеба помага да се утвърди новата парадигма за устойчиво
развитие, потвърждаваща значението на доброто управление, отговорността
на всяко правителство да води подходяща политика, ролята на частния сектор
и придържането към политика на съгласуваност от страна на донорите. „Има
много начини, по които можем да поемем ангажимент, включително устойчиви
публични политики, регулаторни рамки и финансиране на всички нива, за да
отключим трансформационния потенциал на хората и частния сектор и да
стимулираме промените във финансирането“53.
Програмата за действие от Адис Абеба описва новия глобален механизъм
за финансиране на устойчивото развитие, предвиждащ обвързване на
финансовите потоци и стратегии с приоритетните задачи в трите свързани
области – икономическа, социална и екологична. Постига се съгласие за
действия и мерки, обхващащи всички източници на финансиране. Заявени
са позиции относно въпросите със задлъжнялостта, сътрудничеството за
технологично развитие и иновациите, търговията и събирането на данни.
Непосредствено преди конференцията се провежда Глобален форум на
организациите от гражданското общество. По време на цялата конференция
те настояват за това, на Комитета на експертите на ООН за международно
сътрудничество по данъчни въпроси да бъде предоставен статут на
междуправителствен орган.
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Програмата от Адис Абеба се оценява като стъпка напред в сравнение
с Консенсуса от Монтерей, защото в нея по-ясно се отчита важната роля на
нормативните изисквания за вземане на комплексни мерки по всичките три
компонента на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично.
В програмата за действие се взема под внимание универсалният характер на
програмата за устойчиво развитие след 2015 г. В нея има конкретни предложения
за държавни стратегии и нормативно-правни рамки, стимулиращи инвестиции
на частния сектор за изпълнение на Целите за устойчиво развитие. Посочва се
ролята на дългосрочните инвестиции и растящото значение на националните,
международните и многостранните банки за развитие54.
Най-важните инициативи са насочени към социална защита и подобрени
публични услуги за всички; глобален форум за преодоляване на
инфраструктурни проблеми; пакет мерки за подкрепа на най-слабо развитите
държави; механизъм за технологичен напредък; подобрено сътрудничество
в данъчната сфера; овластяване на жените в схемите за финансиране на
развитието. Ресурсите за изпълнение на тези трудни задачи биха могли да се
набират от подобрена данъчна администрация, увеличена катализираща помощ
за най-слабо развитите държави, привличане на частния сектор да инвестира
като партньор в процеса на развитие, инвестиране в наука, технологии,
иновации, изграждане на капацитет и събиране и обработване на данни.
3.1. Ролята на Официалната помощ за развитие
Както е договорено в Консенсуса от Монтерей, в Партньорство за ефективно
сътрудничество за развитие от Бусан (2011 г.) и в програмата от Адис Абеба,
всяка страна носи основната отговорност за развитието и финансирането на
развитието си. Частните финанси могат да бъдат акумулирани на местно или
международно равнище. Публичните разходи са от вътрешни източници (като
данъци върху доходите, косвени данъци, приходи от мита и от печалби на
държавните предприятия), както и от международни източници (като ОПР,
фондове за финансиране на климата, публични заеми или други официални
потоци). Международни публични финанси следва да се мобилизират само в
области, където вътрешните публични ресурси са недостатъчни, а бизнесът
не е в състояние да мобилизира адекватно частно финансиране.
Значителното увеличение на доходите на глава от населението в повечето
развиващи се страни от 2000 г. насам е довело до повече приходи в
държавните бюджети. Все пак Официалната помощ за развитие (ОПР) остава
жизненоважна за повечето страни с ниски доходи, особено в Африка на Юг
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от Сахара. ОПР е нужна в предвидимо бъдеще, за да поддържа спасяващи
живота инвестиции в страните с нисък доход и за финансиране на глобални
публични блага55. Прогнози от 2010 г. показват, че в Африка ОПР надвишава
данъчните приходи в дванадесет африкански държави и е по-голяма или равна
на половината от данъчните приходи в 24 африкански държави56. По данни от
независимата организация за събиране на данни за развитие Инициативи за
развитие – Development Initiatives – в повечето страни, където държавните
разходи са по-малко от 500 щатски долара на човек от населението, ОПР
съставлява повече от две трети от международните финансови потоци и около
една трета от държавните приходи57. Дори ако ОПР и публичното финансиране
за климата съставляват скромен дял от целия обем финансиране за развитие в
световен мащаб, те играят жизненоважна роля в някои от най-бедните страни
– особено за финансиране на основни обществени услуги и за привличане на
по-голям обем частни финанси.
Програмата за действие от Адис Абеба призовава традиционните донори
и участниците в сътрудничество Юг-Юг да увеличат ефективността на
сътрудничеството си, да споделят своите успехи или проблеми. В този
контекст участниците решават да поддържат открит диалога за дискусии по
предложеното предефиниране на ОПР в „тотална официална подкрепа за
устойчиво развитие“.
3.2. И все пак финансирането за развитие е повече от ОПР и целта от
0,7%/БНД
Официалната помощ за развитие (ОПР) наистина е важна форма за
финансиране на развитието и има катализираща роля, но не бива да се разчита
само на това. Тя не е достатъчна като обем, не показва добра алокативна роля,
т.е. не се разпределя равномерно според най-големите потребности, нерядко
служи на конкретни национални интереси на донорите и нейната ефективност
трудно се измерва.
Могат да се посочат няколко важни международни дилеми около
финансирането за развитие с ОПР и традиционното й управление от
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР):
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Първо, сега знаем, че бедността не е резултат от липсата на ресурси, а е
причинена от сложна комбинация от фактори като административен капацитет,
фискални и търговски системи, сигурност, климат и здраве, което поставя под
съмнение както тематичните, така и географските цели на финансирането
за развитие. Особено важно е да има съгласуваност или кохерентност на
политиката за развитие.
Второ, финансовите инструменти около ОПР вече не са достатъчни. Трябва
да се вземе предвид наличието на много по-големи финансови потоци, като
вътрешните публични ресурси, местните частни ресурси и международните
частни потоци (парични преводи и преки чуждестранни инвестиции). Затова
са необходими новаторски средства и инструменти за мобилизиране на
допълнителни ресурси за развитие, чрез смесване на инструментите, данъци
върху финансовите транзакции или въздушни такси и др.
На трето място, донорската общност е много по-разнообразна,
отколкото през 1970 г. и сега включва развиващите се икономики като
Турция, Бразилия и Китай, големи международни благотворителни
фондации, неправителствени организации, частния сектор, или дори
отделни мигранти чрез парични преводи. Страните бенефициенти могат
да избират специфична за своята държава стратегия за развитие, със
специфични ресурси.
Макар че достига високи равнища през последните години и има
мобилизираща роля за частните капиталови потоци, ОПР е надмината от
други межднародни финансови потоци – през 2010 г. финансовите потоци към
развиващите се страни достигат 326 млрд. щатски долара, а нето частни дялови
инвестиции се оценяват на 571 млрд. щатски долара в същата година. Расте
делът на филантропското финансиране, достигнало 24 млрд. щатски долара
за периода 2013-2015 г. За същия период частният сектор е предоставил 81,1
млрд. щатски долара, не без мобилизиращата роля на ОПР.
Друг важен елемент в промените е увеличаващото се включване на така
наречените „новопоявяващи се донори“, които са на мнение, че това, което те
правят, не може да се сравнява с подхода на развитите държави към
сътрудничеството за развитие през ОПР58.
Смяната на парадигмата за политиката за развитие води до преоценка
на ролята на централните банки. В много развиващи се страни те започват
да се намесват активно в стимулиране на икономическото развитие и на
структурните реформи. Схващането, че централните банки трябва да се
съсредоточат само върху стабилността на цените, е подкопано от глобалната
58
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финансова криза, която показа, че централните банки са отговорни за
осигуряване на финансова стабилност. Разширяването на мандата на
централните банки трябва, разбира се, да е съобразено с потенциалните
рискове, така че да се постига икономически растеж без да се заплашва
стабилността на финансовата система.
Глобални тенденции, засягащи развитието
• Драматични промени в глобалната икономика. Силното икономическо
представяне на развиващите се страни премества центъра на тежестта на
света на Юг и Изток. Няколко големи страни със среден доход сега вече
са икономически сили и поемат нови роли в многополюсната световна
икономика.
• Ролята на частния сектор. В толкова разнообразни страни като
Китай, Гана и Турция частният сектор се разраства. Частните инвестиции се
превърнаха в доминиращ режим на капиталов трансфер по целия свят.
• Промени в характера на бедността. Икономическото развитие
намали крайната бедност в глобален мащаб от 1990 г. насам, но намалението
е различно в регионите и дори в отделните страни. Милиони хора не живеят
в крайни лишения, но са отчаяно бедни и уязвими според световните
стандарти. Приблизително половината от страните с ниски доходи са
класифицирани като нестабилни и засегнати от конфликти, което затруднява
икономическото им развитие.
• Глобална свързаност. Значителното увеличение на свързаността е
променило характера на търговията, бизнеса и финансите. Технологията
променя начина, по който хората работят и мислят.
• Климатични промени. По-високите глобални температури и
прогнозираното покачване на морското равнище заплашват както бъдещото
намаляване на бедността, така и устойчивостта на предишните успехи.
Неблагоприятните последици от изменението на климата влияят
несъразмерно върху най-бедните страни и най-бедните групи хора.
• Глобални рискове и нестабилност. В един взаимосвързан свят,
зависещ от международните пазари на финанси, стоки и услуги, кризата
или нестабилността в една страна или регион може да има отрицателно
въздействие върху непосредствените съседи или дори по целия свят.
Възможни са нови икономически, екологични, политически и социални
кризи; дори тези с местен произход имат потенциал за глобално въздействие.
Поставя се въпросът за финансиране на външната търговия на по-слабо
развитите държави като важен източник на устойчивото развитие. По оценки на
Азиатската банка за развитие (АБР/ADB) от 2013 г. в глобален план недостигът
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на финансиране на търговията е годишно около 1,6 млрд. щатски долара.
Счита се, че увеличение на ресурсите за финансиране на търговията с 5% би
довело до нарастване на производството и предлагането на работни места с
2%. За преодоляване на този проблем е важно обвързване на финансирането
на търговията с програми за интегриране на малки и средни предприятия от
развиващите се страни в световните стойностни вериги.
3.3. Финансиране на Целите за устойчиво развитие
Мащабът и амбицията на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) изискват
огромни финансови и технически ресурси – от 5 до 7 трилиона щатски долара
годишно въз основа на Световния доклад за инвестициите на ЮНКТАД за 2014 г.
Това не е непостижимо, считат експертите в международните
организации, стига да се използват подходящи инструменти за финансиране.
Според ръководителя на ПРООН, Ахим Щайнер, няма недостиг на капитал
в глобалната икономика. Общият обем на световните финансови активи
се оценява на близо 300 трилиона долара. Понастоящем обаче глобалната
финансова система не ги насочва достатъчно ефективно към устойчивото
развитие и постигането на Целите за устойчиво развитие59.
Така например международните институционални инвеститори – като
държавни (суверенни) инвестиционни фондове и пенсионни фондове, държат
приблизително 115 трилиона долара активи под управление. Това е значителен
потенциален източник за финансиране на устойчивото развитие. И все пак,
когато погледнем например към портфейла на големите пенсионни фондове,
по-малко от 3% се инвестират в инфраструктура в глобален мащаб, с дори
по-ниски дялове в развиващите се страни. Преориентирането дори на част от
тези инвестиции ще ускори устойчивото развитие.
Много инвеститори от частния сектор се включват с иновативни
инициативи като „устойчиво финансиране“ или етични инвестиции.
Инвестиционният портфейл с отговорно социцално въздействие възлиза на
114 млрд. щатски долара, като през 2017 г. е увеличен с 26%. Шестдесет
процента от инвеститорите в социално полезни проекти хармонизират своите
портфейли с Целите за устойчиво развитие. По този начин участието на частния
сектор се засилва в инициативите за корпоративна социална отговорност,
благотворителността и приобщаващите бизнес подходи60.
Програмна реч на Ахим Щайнер пред Конференцията на високо равнище относно финансирането
за развитие и условия на изпълнение на Програмата за устойчиво развитие до 2030, Доха, Катар 17
ноември, 2017. http://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/speeches/2017/financing-fordevelopment-and-2030-agenda.html
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Според експертите по финансиране на развитието особено важни са
вътрешните публични финанси. Те са най-големият и най-важен източник
на финансиране за устойчиво развитие, стига да се подобри капацитетът на
данъчните администрации, да нараства данъчната основа и да се повишава
ефективността на данъчното облагане на мултинационалните предприятия.
Ефективността обаче варира значително в отделните страни. Някои от тях са
ограничени поради тесните данъчни основи, зависимостта от няколко стоки и
големите неформални сектори. Много от тях се сблъскват с предизвикателствата
на избягването на данъци от мултинационалните компании, както напоследък
показаха „Панамските“ и „Райските“ досиета.
Инициативата на ПРООН-ОИСР „Данъчни инспектори без граници“
(ДИБГ) – Tax Inspectors without Borders (TIWB) – е един от начините за
справяне с това предизвикателство. Чрез тази програма 25 държави са получили
целенасочени програми за данъчен контрол. Тези програми са мобилизирали
допълнителни данъчни приходи в размер на 328 млн. щатски долара досега.
Необходими са както вътрешни усилия, така и международно сътрудничество.
Световната банка и МВФ предприемат по време на Конференцията за
финансиране на развитието в Адис-Абеба обща инициатива да помагат на
партниращите държави да укрепват данъчната си система. В допълнение към
това Световната банка представи Глобален екип по данъците и стана инициатор
на Платформа за сътрудничество по данъците – Platform for Cooperation on
Tax, формална инициатива в подкрепа на развиващите се страни да развиват
по-ефективни данъчни системи и да позволи развиващите се страни да имат
по-силен глас по време на международния диалог за данъчни реформи.
Партньори в платформата са МВФ, ОИСР и ООН. Съотношението разходи
на ОПР към ползата, т.е. допълнително получени приходи в програмите за
данъчна реформа, е 1:1000 щатски долара.
По този повод трябва да се спомене инициативата Мобилизация на местни
приходи (ММП) – Domestic revenue mobilisation (DRM) – приемана от много
международни институции като важна парадигма и се отнася до генерирането на
държавни приходи от местни ресурси, от данъчни или неданъчни източници.61
ММП/DRM търси допълнително пространство за устойчиви бюджетни
разходи, насърчава собствеността и намалява зависимостта от външна помощ.
Данъчните въпроси получават нарастващо внимание в сътрудничеството за
развитие, заедно с растящото признаване на значението на данъчното облагане
в развиващите се страни за предоставяне на публични блага. Инициативи,
свързани с мобилизиране на местни приходи, се разпространяват на
61
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международно равнище в контекста на Г-20/Г-7 срещи или в рамките на ОИСР.
Те са потвърдени от Конференцията в Адис-Абеба за финансиране на развитието
и в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. от септември 2015 г.
Конференцията в Адис Абеба дава мандат на подчинения на ИКОСОС
Форум за финансиране на развитието да води процеса на проследяване на
напредъка в областта на финансиране на развитието като инструмент за
изпълнение на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. Всяка година
се провежда сесия на този форум, а резултатите от междуправителствените
дискусии се докладват пред Политическия форум на високо равнище за
устойчиво развитие – High-level Political Forum on Sustainable Development.
Една от основните характеристики на процеса на проследяване на напредъка
от Форума за финасиране на развитието (ФФР) – е подходът на мултистейкхолдери, т.е. всички заинтересовани групи. Участват представители на
гражданско общество, частен сектор, национални парламенти, местна власт и
на академичните среди62. В помощ на форума са докладите на Работна група за
финансиране на развитието за координиране между агенциите на ООН – Interagency Task Force on Financing for Development. Във втория доклад от 2018 г.
се отчита увеличение на всички типове финансиране през 2017 г., посочени са
и потенциалните рискове63.
3.4. Глобалните фондове за финансиране на развитието
Сред източниците за финансиране на развитието се очертава растящата
роля на глобалните фондове за развитие. Според авторите на актуална
разработка, в която участва и известният икономист Джефри Сакс, Глобалните
фондове намаляват броя от канали на нехармонизирана помощ за развитие, с
които много често трябва да се справя приемащата страна. Успешни примери са
Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Глобалният
алианс за ваксиниране и имунизация (Gavi). Пример за хоризонтален фонд е
Международната асоциация за развитие (IDA)64.

Results 2017 – http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/07/2017-ECOSOC-forum-onFinancing-for-development-follow-up.pdf.
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Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
Изграден през 2002 г. като партньорство между правителствата, гражданското
общество, частния сектор и хората, засегнати от болести. Глобалният фонд събира
и инвестира около 4 млрд. щатски долара годишно в подкрепа на програми,
ръководени от местни експерти в най-силно нуждаещите се страни. Той е създаден
с цел увеличаване на финансовите средства, отделяни за борба срещу трите найунищожителни болести в света. Фондът е новаторски подход към международното
финансиране в сферата на здравеопазването. В световен мащаб Фондът осигурява
една четвърт от всички средства за превенция и лечение на ХИВ/СПИН, две трети
за туберкулоза и три четвърти за малария. Глобалният фонд оперира като финансов
инструмент, а не като организация за реализиране на дейности. Целта му е да
привлича, управлява и отпуска средства за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария. Фондът не прилага програми директно, вместо това разчита на знанията
и уменията на местните експерти. На страницата на фонда редовно се публикуват
всички одобрени предложения и подписани споразумения. https://www.theglobalfund.org/en/
Глобалният фонд за жените е водеща фондация за стимулиране на
равенството на жените и за защита на правата на жените и момичетата. Работи
се срещу насилието, за политическо и икономическо овластяване на жените, за
сексуално и репродуктивно здраве и права. Визията на фонда е, че всяка жена и
момиче трябва да бъде силна, здрава, да бъде чувана. Фондът работи с над 20 000
донори, 2000 консултанти и 500 000 адвокати. След 1987 г. Глобалният фонд за
жените е инвестирал в почти 5 000 местни организации в 175 страни, подпомагайки
ги да работят за правата на жените. https://www.globalfundforwomen.org/about/#.
Wshlw4hubIU
Глобалният финансов механизъм за подпомагане на всяка жена и всяко
дете (GFF) бе представен на конференцията за финансиране на развитието в Адис
Абеба през юли 2015 г. като част от глобалния разговор за това как да се финансират
Целите за устойчиво развитие. Той се оценява като съществена част от промяната
на парадигмата във финансирането за развитие, като подчертава съществената,
но променяща се роля на официалната помощ за развитие при отключването на
вътрешните ресурси и частните потоци и съсредоточаването върху резултатите.
GFF е основна финансова платформа за изпълнение на Глобалната стратегия на
ООН за здравето на жените, децата и юношите. Източниците на финансиране са
местни правителствени ресурси, финансиране от Международната асоциация за
развитие – International Development Association (IDA) и Международната банка за
възстановяване и развитие – International Bank of Reconstruction and Development
и от частни източници. Включени са правителствата на Канада, Дания, Норвегия,
Великобритания, Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс и др. Провежда се политика
на съгласуване с други двустранни или многостранни донори. https://www.globalfinancingfacility.org/introduction.
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Глобалните фондове са многостранни финансови механизми, които се
съсредоточават или върху специфични инвестиционни нужди – вертикални
фондове, или върху широк аспект от инвестиционни нужди – хоризонтални
фондове. Централен принцип на Глобалните фондове е, че те набират
средствата си във формата на грантове или заеми от голям брой доставчици и
приканват страните или оганизациите реципиенти да кандидатстват със свои
предложения за финансиране. По този начин глобалните фондове намаляват
броя на каналите, които приемащата страна трябва да обслужва.
Основните предимства на глобалните фондове, сравнени с множество
фрагментирани двустранни и многостранни програми, са следните:
• Стимулират националната собственост и ефективното ръководство в
приемащата страна, след като се предоставят на конкурентна основа.
• Осигуряват ефективен трансфер на знания. Страните, чиито
предложения не изпълняват техническите стандарти за прозрачност,
могат да се учат от успешните.
• Популяризират стратегии, основани на цели. Това е особено важно за
изпълнението на Целите за устойчиво развитие на национално равнище.
• Намаляват транзакционните разходи и дублирането на източници за
финансиране.
• Подобряват разпределението и предвидимостта на помощта.
• Стимулират прозрачно използване на ограничени реурси.
• Мобилизират гражданското общество и стават важен глобален адвокат
за увеличено местно и международно финансиране за решаване на
конкретен проблем.
• Ангажират бизнеса за повече иновации и мобилизират частното
финансиранне.
Глобалните фондове са подходящи финансови механизми, когато е нужно
финансиране на национални програми и системи, а не на отделни проекти. В
такива случаи банките или специализираните фондове са по-подходящи.
3.5. Ролята на наднационалните институции
В програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. се отделя специално
внимание на ролята на международното публично финансиране. В чл. 43 е
заявено: „Подчертаваме, че международното публично финансиране играе
важна роля за допълване усилията на страните за мобилизиране на публични
средства на национално равнище, особено в най-бедните и най-уязвими
държави с ограничени собствени средства“. То служи като катализатор за
мобилизиране на допълнителни средства от други източници – както
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публични, така и частни. Чл. 63 потвърждава националната отговорност,
но се заявява, че „усилията за развитие на национално равнище трябва
да са подкрепени от благоприятна международна икономическа среда, в
това число съгласувани и взаимно подкрепящи се търговска, парична и
финансова системи, и от укрепено и подобрено управление на икономиката
в световен мащаб.
В този дух звучи и потвърдената роля на дългосрочното позициониране
на организациите от системата на ООН за развитие „в контекста на настоящата
Програма“ (чл. 46). За някои от актуалните инициативи на наднационални
организации, групи и банки виж по-долу:
Програмата на ООН за развитие – ПРООН/UNDP
ПРООН предлага разнообразни инструменти за финансиране на
развитието (FfD); от подкрепа за достъп до финансиране за екологични
проекти, до подкрепа за експертна помощ и за увеличаване на потенциала на
частното финансиране.
Финансиране на околната среда – ПРООН е помогнала на над 150 страни
да получат достъп до програми за повече от 4 млрд. щатски долара от
вертикални фондове като Global Environment Facility (GEF) и Adaptation Fund,
както и от двустранни донори. ПРООН предлага финансови и технически
решения за адаптиране към климатичните промени, за управление на
екосистемите и биоразнообразието. Подобрява управлението на водите и
ресурсите на океаните, въвежда решения за чиста енергия. Заедно с GEF и
други партньори ПРООН разработва иновативни финансови механизми, като
социално финансиране и зелено кредитиране. Инициативата за финансиране
на биоразнообразието (BIOFIN) на ПРООН има за цел да доведе до посправедливи, ефективни и ефикасни публични разходи в областта на
биологичното разнообразие. http://www.biodiversityfinance.net/
Регионални платформи за финансиране на развитието – Регионалният
център на ПРООН в Банкок служи като секретариат на Механизма за
ефективност на развитието в Азиатскотихоокеанския регион (AP-DEF). APDEF подкрепя страните в реформирането на политики и институции въз
основа на доказателства за вътрешни и международни финансови потоци на
национално.
Международна инициатива за прозрачна помощ – International Aid
Transparency Initiative (IATI) – ПРООН е домакин на секретариата на IATI –
инициатива, която има за цел да улесни достъпа и използването на разходите
за помощ за развитие. Почти 350 правителства, многостранни организации,
фондации, неправителствени организации и инвеститори от частния сектор са
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публикували данните си чрез инициативата досега. През 2014 г. ПРООН беше
призната като най-прозрачната организация сред 68-те големи агенции, оценени
по целия свят от Индекса за прозрачност на помощта65.
План за партньорство за филантропия след 2015 г. с комитет от водещи
фондации, ръководени от Rockefeller Philanthropy Advisors. Проектът има
за цел да даде възможност на филантропите да разбират по-добре и да
участват по-активно в процесите на глобално развитие, както и да помагат
на правителствата и системата на ООН да разбират и да надграждат върху
благотворителността66:
Трансфери и инвестиции от диаспората – ПРООН реализира 61 проекта за
ангажиране на диаспората и 24 проекта за парични преводи на мигранти. Тези
инициативи целят да увеличат възможностите на диаспората да инвестира в
дейности за развитие или да насочат повече парични преводи от мигранти към
местното развитие. ПРООН участва в усилията на Глобалната миграционна
група за намаляване на разходите за парични преводи, за увеличаване на
финансовото приобщаване и за максимално увеличаване на положителното
въздействие на миграцията върху мигрантите, техните семейства, техните
общности на произход и пребиваване.
Укрепване на местните бюджети за устойчиво развитие – ПРООН
подкрепя министерствата на финансите за укрепване на техните бюджетни и
инвестиционни процеси за постигане на устойчиво развитие. Това включва
работа с над 30 правителства по света, от Китай до Чили, за да се отчетат
последиците от изменението на климата за националните им бюджети и да се
работи за подкрепа на бюджетните реформи в редица страни. ПРООН също
така подкрепя правителствата да разгледат връзката между своите бюджети и
проблемите на биологичното разнообразие, намаляването на риска от бедствия,
социалната защита, както и започването на работа по незаразни болести.
Сътрудничество Юг-Юг и трисранното сътрудничество – Много
развиващи се страни имат все по-важен принос за устойчивото развитие чрез
обмен на знания, трансфер на технологии и финансова помощ. Ролята на
ПРООН е да посредничи при обмена на знания, да улеснява партньорството и
да укрепва капацитета на страните да се включват в сътрудничество Юг-Юг и
Тристранно сътрудничество.
Устойчиво поддържане на дълга – ПРООН извършва анализ на научните
изследвания и предоставя консултантска подкрепа за устойчивостта на дълга.
В сътрудничество с международни партньори като Карибската общност
(КАРИКОМ), Секретариата на Британската общност и ОИСР се работи
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за повишаване на осведомеността относно уязвимостта на икономиката и
околната среда и за внасянето на практически решения, като суапове на
дългове срещу природа и иновативни финансови инструменти, предназначени
да намалят макроикономическия риск.
Незаконни финансови потоци – ПРООН си партнира с водещи
международни мозъчни тръстове и изследователи, за да прави проучване на
мащаба на незаконните финансови потоци от различни страни, включително
най-слабо развитите страни (LDC). Работи с други заинтересовани страни,
за да повиши осведомеността по този въпрос и да насърчи международното
сътрудничество за ограничаването му. Подкрепя се изграждането на капацитет
на местни изследователи и държавни служители по този въпрос.
Финансиране за намаляване на рисковете от бедствия – ПРООН работи
за повишаване на осведомеността за значението на адекватното финансиране
за намаляване на риска от бедствия. През последното десетилетие ПРООН
предостави близо 2 млрд. долара подкрепа за намаляване на риска от бедствия
в над 100 страни. ПРООН е ангажирана да подпомага Рамката за намаляване
на риска от бедствия от Сендай – Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,
като ще помогне на 50 страни да осигурят устойчиво информиране за рискове
от бедствия през следващото десетилетие67.
Финансово включване – ПРООН е партньор в Програмата за финансово
включване на Тихоокеанския регион (PFIP). PFIP е програма, която помага на
домакинствата с ниски доходи да получат достъп до качествени и достъпни
финансови услуги и финансово образование. Тя се управлява съвместно от
Капиталовия фонд на ООН за развитие (UNCDF) и ПРООН. PFIP има за цел
да добави един милион тихоокеански островитяни към официалния финансов
сектор до 2019 г.68.
Световната банка – The World Bank Group
Световната банка се съсредоточова върху финансиране в борбата с
бедността. По оценка на нейните експерти през 2030 г. 46% от най-бедните на
света ще са в региони на нестабилност, конфликти и насилие.
Световната банка има 189 страни членки, поддържа сътрудници в повече
от 170 страни, включително в България. Тя се състои от пет институции,
работещи за устойчиви решения за намаляване на бедността в развиващите
се държави. Тя е един от най-големите източници в света за финансиране и
споделяне на знания в полза на развиващите се страни.
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В новата стратегия на Световната банка, приета през 2013 г., е поставена
целта делът на хората, живеещи с по-малко от 1,90 щатски долара на ден, да
бъде намален до 3% през 2030 г.; да се стимулира споделен просперитет, т.е.
да се стимулира увеличаване на доходите на най-бедните 40% от населението
във всяка развиваща се страна69.
Нейните пет институции са:
Международната банка за реконструкция и развитие – The International
Bank for Reconstruction and Development (IBRD) е най-голямата банка за
развитие в света, тя подкрепя мисията на Групата на Световната банка да
предоставя кредити, гаранции, продукти за управление на риска, консултантски
услуги на страни със средни доходи. Създадена през 1944 г., тя помага на
Европа да се възстанови от Втората световна война.
Международната асоциация за развитие – International Development
Association (IDA) е част от Световната банка и помага на най-бедните страни
в света. Наблюдавана от 173 страни, притежаващи акции, IDA цели да намали
бедността като предоставя кредити и грантове за финансиране на програми
за стимулиране на икономическия растеж, за намаляване на неравенствата, за
подобряване на условията на живота. IDA е един от най-големите източници за
помощ за най-бедните 75 държави в света, 39 от които са в Африка. IDA заема
пари при нулеви или много ниски лихви и изплащането е разпределено между
25 и 40 години, включително 5-10 годишен гратисен период. IDA предоставя
грантове на страни в риск от дългови проблеми. В допълнение към това IDA
дава значителни облекчения на дълга чрез инициативите „Силно задлъжнели
бедни страни“ – Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) и Многостранна
инициатива за облекчаване на дълга – Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI).
От 1960 г. насам IDA е предоставила 345 млрд. щатски долара за инвестиране
в 113 страни. Годишните ангажименти се увеличават непрекъснато и през
последните три години са около 18 млрд. долара70.
Международната финансова корпорация – International Financial
Corporation (IFC) e сестринска организация в Световната банка и е найголямата глобална институция за развитие, фокусирана изключително върху
частния сектор в развиващите се страни. Тя предлага финансови ресурси,
техническа експертиза и иновативно мислене за преодоляване на финансови,
оперативни и политически предизвикателства. IFC е водещ мобилизатор на
ресурси от трети страни за нейните проекти.
Многостранна агенция за гарантиране на инвестициите – Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA) – е член на групата на Световната
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банка и работи с мисията да стимулира преките чужди инвестиции в
развиващите се страни, за да подпомага икономическия растеж, да намалява
бедността и да подобрява живота на хората. В стратегията на агенцията за
фискалната година 2018-2020 г. се предвижда насочване на 28% от новите
емисии за поддържане на ангажимента към климатичните предизвикателства.
Предвижда се подкрепа за проекти в нестабилни и засегнати от конфликти
държави. Агенцията подкрепя инвестиции, които са надеждни и отговарят на
социалните и екологични стандарти.
Международен център за разрешаване на инвестиционни спорове –
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) – създадена
през 1966 г., част от Групата на Световната банка, водеща институция, която
се занимава с решаване на спорове по международни инвестиции. Има добра
експертиза, администрирала е по-голямата част от международните
инвестиционни спорове. Тя е посочена като място за решаване на спорове в
повечето международни договори за инвестиции.
Новата банка за развитие – New Development Bank (NDB)
Новата банка за развитие, наричана преди това Банката на БРИКС, е
създадена от Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка с цел да
мобилизира ресурси за инфраструктурни проекти и проекти за устойчиво
развитие в страните от БРИКС71 и други нововъзникващи стопанства, както
и в развиващите се страни. Началният капитал е 100 млрд. щатски долара,
заявява да е важен играч в глобалната финансова система. Макар че банката
е създадена от петте членки на БРИКС, тя е отворена за членове на ООН.
Развити държави и нововъзникващи индустриални държави могат да
членуват, но при ограничение от максимум 20% дялове с право на глас и само
като незаемащи членове.
Банката има намерение да ангажира международната общност със своя
независим глас относно тенденциите и практиките в развитието. Банката се
фокусира върху развитието и няма да се намесва в политическите работи на
страните членки.
Ако се съди от петгодишната стратегия, почти две трети от всички
проекти ще бъдат посветени на развитие на инфраструктура. Това е найясната отличителна черта на банката, с която тя запазва за себе си важна ниша
в многостранното финансиране на развитието. По оценки в периода 20152030 глобалната потребност от нова инфраструктура ще стигне повече от 90
трилиона щатски долара при 50 трилиона щатски долара за 2015 г. Въпросът
БРИКС е клуб на бързо развиващите се големи държави - Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна
Африка, представящи се с амбиция да имат роля в международните отношения.
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е доколко с тази амбиция тя ще успява да постига социални и екологични
измерения на изпълняваните проекти72.
Регионални финансови институции
ПРООН и Ислямската банка за развитие – Islamic Development Bank
Group (IDBG) стартират през 2016 г. Глобална ислямска платформа за
финансиране и инвестиране – The Global Islamic Finance and Impact
Investing Platform – която насърчава пазарно ориентирани решения за
предизвикателствата на устойчивото развитие. Очаква се инвестициите да
стигнат 3,5 млрд. долара до 2021 г. По принцип ислямските социални
финанси, включително зекят, дарения и филантропия, представляват важна
възможност за мултиплициране на ползите от финансовите инвестиции.
Ислямската банка за развитие изчислява, че вноските на зекят надхвърлят
500 млрд. долара годишно. Включването на част от този фонд за изпълнение
на Целите за устойчиво развитие би имало много голямо въздействие.
Ислямското финансиране, което забележително нараства през последното
десетилетие, представлява силен потенциален източник за финансиране на
ЦУР, като по този начин насърчава развитието и помага за намаляване на
бедността, особено в държавите-членки на Ислямската банка за развитие, в
които живеят 40% от бедните в света73.
Изброените наднационални институции имат роля във финансирането
за развитие. Безспорно изпълнението на Целите за устойчиво развитие дава
насока за разработване на нови подходи и инструменти, за нови форми на
международно сътрудничество в областта на финансирането. Наред с
традиционните програми за отделни страни, расте броят на глобалните и
регионалните програми. Те са насочени по-ясно към глобални и регионални
проблеми и допринасят за създаването на глобални публични блага.
Ако трябва да се обобщи, всяка година държавите и международните
организации предоставят между 120 и 170 млрд. щатски долара във вид на
Официална помощ за развитие (ОПР) на страни реципиенти. Делът на
международните организации обикновено е около една трета74.
Специфичното при разпределянето на този дял е във факта, че решенията
за насочване на помощта се вземат колективно, на базата на преговори. В
тази връзка възникват въпроси, които могат да бъдат предмет на наблюдение
Vazquez, K. C., S. Roychoudhury, C. Borges. New Development Bank is BRICS’ best card. -FT, Sеptember
5, 2017 https://www.ft.com/content/cc7c7ee6-918b-11e7-a9e6-11d2f0ebb7f0.
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и анализ от страна на изследователите. Различна ли е помощта за развитие
от международните организации – повод, избор и резултат? Как се отразява
привличането на неправителствени актьори? Освен грантове и кредити при
облекчени условия, многостранните институции предоставят растящ обем
финансиране във вид на гаранции, инвестиции в дялове, застраховане на
инвестиции на частни компании в развиващите се страни. Именно тази сфера
на финансиране на развитието засега остава слабо проучена и отново може
да бъде предмет на изследователски интерес75.

Виж по този повод Nielson, D.L., B. Parks, M.J. Tierney. International organizations and development
finance: Introduction to the special issue. - The Review of International Organizations. (2017) 12: 157-169.
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4. Европейската политика за развитие

Европейският съюз като цяло (държавите-членки плюс EuropeAid и
управляваните от Комисията фондове) е най-големият донор в света на
официална помощ за развитие. По данни от април 2017 г. Официалната
помощ за развитие (ОПР), предоставена от ЕС и нейните страни членки, е
достигнала 75,5 млрд. евро през 2016 г. Това е увеличение с 11% в сравнение
с 2015 г. През 2016 г. общата помощ за развитие на ЕС представлява 0,51%
от БВП, увеличена от 0,47% през 2015 г. Това е значително повече от средния
показател от 0,21% за страните членки на КПР – Development Assistance
Committee (DAC), които не членуват в ЕС. По-нови данни, споделени от
КОНКОРД сочат, че за 2017 г. има спад с1,2% в предоставяната от страните
членки на КСР-ЕС помощ за развитие и че помощта от институциите на ЕС
е спаднала с 6.7% заради намалено заемане. Страните-членки на КПР-ЕС
са постигнали 0,49% от общия си БНП, спад от споменатите по-горе 0,51%
от последната година.76 С тези данни Европейският съюз и страните членки
се утвърждават отново като най-големият донор на международна помощ за
развитие в света.
Като най-голям вътрешен пазар на света, ЕС е важен търговски партньор
на много развиващи се страни и има голямо въздействие върху световния
търговски ред. Комбинацията от финансово, икономическо и политическо
влияние, както и разнообразните исторически и културни връзки на
мнозинството от развитите държави членки на ЕС, правят Съюза решаващ
фактор в международното сътрудничество за развитие. ЕС постепенно
разшири първоначалната си ориентация към държавите от Африка,
Карибския и Тихоокеанския басейн и понастоящем работи с около
160 държави в целия свят.
Политиката за развитие заема централно място във външните политики
на Европейския съюз. Основната цел на политиката на ЕС за развитие е
изкореняването на бедността. Допълнителните цели включват защита
Германия, Великобритания, Дания, Люксембург и Швеция запазиха 0,7% ОПР/БНП. Франция,
Италия и Швеция постигнаха най-голямо увеличение на ОПР. В същото време Австрия, Гърция,
Унгария, Словения, Испания – намалиха най-много ОПР. Това намаление се обяснява с намаляване
на разходите за бежанци, сравнено с предишни години. Точно за бежанци дадоха най-много в
предишни години Германия, Гърция и Италия – повече от половината от своя бюджет за ОПР е
бил даден за разходи в собствената страна за издържане на бежанците. Този факт се определя от
критично настроените неправителствени организации като инфлация на помота. Виж на адрес:
https://concordeurope.org/2018/04/09/reaction-oecd-dac-2017-aid-statistics/
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на правата на човека и демокрацията, насърчаване на равенството между
половете и предприемане на мерки по отношение на предизвикателствата,
свързани с околната среда и климата77.
Отговорността за сътрудничеството се дели между ЕС и страните членки.
Политиката на ЕС в тази област допълва политиката на отделните страни
членки.
4.1. Етапи и тенденции в европейската политика за развитие
Политиката за развитие на ЕС е с традиции, стъпили върху принципите на
солидарност, демократично и преодоляващо бедността развитие. Едновременно
с това тя е важен компонент на външнополитическата дейност на ЕС.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
- Член 21, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС): общ мандат и
ръководни принципи в областта на сътрудничеството на ЕС за развитие;
- Член 4, параграф 4, и членове 208-211 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС);
- Членове 312-316 от ДФЕС: бюджетни въпроси;
- Споразумението от Котону (по отношение на групата държави от Африка,
Карибскияи Тихоокеанския басейн-АКТБ) и редица двустранни споразумения за
асоцииране (в съответствие с член 217 от ДФЕС): специфични споразумения за
сътрудничество.

Правната основа на политиката за развитие на ЕС се създава с Договора от
Маастрихт от 1992 г., влязъл в сила през ноември 1993 г. В договора е включен
раздел „Сътрудничество за развитие“ (чл. 177-181 на ДЕО), който определя
три цели: подпомагане на икономическото и социалното развитие; включване
в световното стопанство и борба с бедността. Политиката за развитие e
поставена на същото равнище, както и общата външна политика, политиката
за сигурност и търговската политика и трябва да бъде в съответствие с тях.
По същия начин останалите политики трябва да са в съзвучие с политиката
за развитие. На практика това е същността на принципа за кохерентност на
политиките, изповядван от ЕС.
Усложнената международна обстановка и множеството конфликти в приоритетните за политиката
за развитие региони на света създават предпоставки за нежелани от критичните наблюдатели
действия. Голяма част от помощта за развитие се пренасочва към постигането на цели на
сигурността, борбата с тероризма, услугите за бежанците. Това отклонява ресурси от помощ за
хората, живеещи в бедност и според представители на неправителствените организации в Европа е в
противоречие с основополагащите цели на политиката за развитие. Виж на адрес: https://euobserver.
com/opinion/141262
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Договорът от Лисабон, приет през 2007 г. и влязъл в сила в края на 2009
г., в чл. 208, още веднъж преповтаря основната цел на ЕС по отношение
сътрудничеството за развитие, а именно изкореняване на бедността:
„Политиката на Съюза за сътрудничество за развитие има за основна цел
намаляването и в дългосрочен план изкореняването на бедността“.
В исторически план политиката за развитие е характерна и за ранните
фази на европейската интеграция. Още в Римските договори 1957 г. се поставя
основа за подкрепа на отвъдморските територии на страните членки на ЕИО.
През 1964 г. се подписва споразумението от Яунде за търговски облекчения
и мерки за стимулиране на развитието на асоциираните африкански държави
и Мадагаскар. Това споразумение се заменя от Споразумението от Ломе през
1975 г., което урежда сътрудничеството със 77 държави от Африка, Карибите
и Тихоокеанския басейн (АКТБ). На практика това са бивши колонии на
Франция и Великобритания и носят в известна степен постколониален дух
на менторство и на запазени геополитически позиции.
Заради политически, икономически и социални промени на регионално
и на международно равнище и заради недостатъчна ефективност на тази
форма на сътрудничество, през 2000 г. в Котону е подписано
Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от
Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и
Европейския съюз и неговите държави членки, от друга78. Споразумението
от Котону свързва страните членки на ЕС със 79 държави от три континента.
Често е определяно като уникално споразумение, като се взема предвид
неговата договорна основа, всеобхватен подход към развитието, широк
обхват с три стълба, изградени върху помощ за развитие, търговия и
политическо сътрудничество. То предлага уникална рамка за опериране на
Европейската инвестиционна банка в страните от АКТБ. Споразумението
ръководи междуправителствения Европейски фонд за развитие – European
Development Fund (EDF) като предоставя значителен обем ресурси и заема
по-голям дял от помощта за развитие от ЕС, повече от всеки друг
инструмент за външни отношения.
Споразумението носи допълнителна правна основа за провеждане на
сътрудничеството за развитие на ЕС. Във фокуса на сътрудничеството с
държавите от АКТБ се поставя борбата с бедността, с особено внимание
към въпросите на демокрацията, правата на човека и правовата държава,
както и на икономическото и търговското партньорство. Споразумението
съдържа подробен списък на правата на човека и демократичните принципи,
които партньорите трябва да спазват или ще бъдат предмет на санкции (чл.
78
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96), както и подробен механизъм за уреждане на спорове. Споразумението
предвижда институционална структура, включваща Комитет на посланиците
АКТБ-ЕС, Комитет за сътрудничество АКТБ-ЕС за финансиране на
развитието, Съвместен министерски търговски комитет АКТБ-ЕС, Съвместна
парламентарна асамблея АКТБ-ЕС. Наред с очертания в него политически
диалог, в споразумението от Котону се оставя повече място за участие на
неправителствените организации.
Срокът на действие на Споразумението от Котону изтича през февруари
2020 г. Преговорите между страните за определяне на разпоредби, които ще
ръководят отношенията им след този период, трябва да започнат най-късно
през август 2018 г.79 Изтичането на срока на Споразумението за партньорство
от Котону (СПК), включващо общо над 100 държави с общо население от
около 1,5 млрд. души, представлява стратегическа възможност за обновяване
на отношенията на ЕС с партньорите му в Африка, Карибите и Тихоокеанския
басейн (АКТБ), вземайки предвид променената световна обстановка и
съсредоточавайки партньорството върху общи интереси, цели и споделени
отговорности. Не става дума за обикновено подновяване на споразумението, а
за обогатяване и рационализиране с цел адаптиране към настъпилите промени
във вътрешната и във външната среда.
Оценките за резултатите обаче не са категорично положителни.
Според направен от Eвропейския център за управление на политиката за
развитие политикономически анализ относно бъдещото предоговаряне на
Споразумението от Котону, пет основни фактора са разклатили конструкцията
АКТБ-ЕС: нови геполитически реалности; глобализация и регионализация;
промени в групата АКТБ; разширение на ЕС с 15 нови членки със собствени
регионални приоритети; поява на универсалната Програма за устойчиво
развитие до 2030 г., която надхвърля традиционното делене Север-Юг. Тези
контекстуални промени имат голямо влияние върху същността на
партньорството между АКТБ и ЕС.
Първо, те допринасят за постепенно маргинализиране на
привилегированите отношения между АКТБ и ЕС – тъй като и двете групи се
стремят да защитят собствените си интереси чрез алтернативни континентални,
регионални или тематични връзки с други държави или други региони.
Второ, те са довели до ерозия на тристълбовата структура на
Споразумението – след като търговията и политическият диалог се реализират
на практика извън рамката на Споразумението от Котону.
Трето, политическата стойност на споразумението съществено е снижена.
На теория те са над 100 държави с потенциал да влияят в многостранните
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процеси. На практика има много малко примери в последните 15 години,
където двете групи проактивно са събрали сили да бъдат ключови двигатели
на промени в международни преговори. Това означава, че оправданието за
партньорство с корени в колониалното минало се е изгубило във времето80.
Според авторите на този анализ по време на прегледа трябва да се
разгледат пет важни въпроса:
1) Има ли смисъл в днешния глобализиран и все по-регионализиран
свят да се поддържа това партньорство между разширения ЕС и три
географски различни региона, свързани главно от историята? Рационално ли
е да продължаваш да поставяш някаква делителна линия между страните в
групата АКТБ и другите развиващи се страни, с които ЕС така или иначе има
отношения?
2) Как споразумението от Котону е постигнало целите си. Има ли видими
ползи от трите стълба и съвместните институции?
3) Може ли Споразумението от Котону в настоящия му вид да посреща
адекватно растящата хетерогенност в групата на АКТБ и в интересите на ЕС?
Много от страните в групата страни АКТБ ще получат в близките години
статут на държави със средни доходи. Близо половината от държавите членки
на ЕС нямат исторически връзки със страните от АКТБ, а техните приоритети
в политиката за развитие са насочени към други региони.
4) До каква степен продължаването на сътрудничеството АКТБ и ЕС в
старата рутинна рамка ще пречи на задълбочаването на партньорства отделно
с Африка, с Карибите и/или със страни от Тихоокеанския регион.
5) Колко подготвена е специфичната рамка на Споразумението от Котону
и на основния инструмент за финансирането му да посрещне универсалните
Цели за устойчиво развитие, които фокусират върху глобално управление и
изискват нови методи на изпълнение81.
Паралелно с грижата за специалните отношения със страните от АКТБ,
политиката за развитие на ЕС търси своя конкурентна позиция в глобалните
усилия за преодоляване на слабото развитие и за преодоляване на растящите
предизвикателства пред света. През новото хилядолетие Европейският съюз
се включва активно в усилията на световната общност да изпълнява приетите
през 2000 г. Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР). Последователно се
разработват стратегически документи, които дават плътност на по- широко
разглежданата политика на Европейския съюз за международно
сътрудничество за развитие. Полагат се грижи да се утвърди ролята на Съюза
в изработването на подходи за ефективност и кохерентност на политиката за
80
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развитие, за установяване на отношения на партньорство, за посрещане найобщо на глобалните предизвикателства.
Европейският съюз залага на споделяне на утвърждаваните през годините
европейски ценности за социална спаведливост, за солидарност и за ефективна
защита на правата на човека.
На 20 декември 2005 г. Комисията, Съветът и Парламентът съвместно
приемат „Европейски консенсус относно политиката на ЕС за развитие“. Това
политическо изявление установява еднакъв набор от принципи и ценности
за сътрудничеството за развитие от страна на всички институции на ЕС и
държавите-членки. С подписването му се легитимират новите принципи на
политиката за развитие на ЕС, които включват няколко опорни точки във връзка
с ускоряване процеса на постигане на Целите на хилядолетието за развитие.
Мерките са разделени в три части – първо, предложения за финансиране
на развитието, второ, специално отношение към Африка и трето, идеи за
съгласуване на политиките на съюза (т.нар. кохерентност на политиките) в
интерес на развитието. Кохерентността предполага интегриране на всички
родове политики на Европейския съюз в областта на външноикономическите
отношения и съподчиняване към политиката на развитие. Политиката на ЕС
в области като търговия, селско стопанство, риболов, изхранване, транспорт
и енергетика – влияят пряко върху способността на развиващите се страни
да постигнат икономически растеж и съответно да постигнат Целите на
хилядолетието за развитие. Такова влияние има миграционната политика на
Европейския съюз, политиката за опазване на околната среда, за стимулиране
на проучванията в областта на новите технологии и др. В търсенето на
ефективност и кохерентност се отчитат нуждите на развиващите се страни.
В Европейския консенсус се подчертава ролята на гражданското
общество и неправителствените организации за утвърждаване на
демокрацията, социалната справедливост и човешките права. Новите
принципи на политиката за развитие включват насърчаване на диалога в
обществата в процеса на изработване и провеждане на политика за развитие.
Текстът определя основни цели на европейската политика за развитие като
намаляване на бедността, но и за насърчаване разпространението на
европейските демократични ценности по света. Консенсусът също така
определя ясно отговорностите на развиващите се страни за собственото им
развитие. В раздела, озаглавен „Предоставяне на по-голяма и по-добра
помощ от ЕС“, Съюзът и държавите членки се ангажират да увеличат своята
официална помощ за развитие, отделяйки 0,7% от брутния национален доход
(БНД) до 2015 г.
Следващият важен документ в изграждането на силна и влиятелна
европейска политика за международно сътрдничество за развитие е
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Политическият документ на ЕС „Програма за промяна“, одобрен от Съвета
на ЕС през май 2012 г. Документът се основава на Консенсуса от 2005 г. и
съдържа ясни предложения за увеличаване на въздействието на политиката
на ЕС за развитие. Той потвърждава двата основни стълба на политиката за
развитие – „насърчаване на правата на човека, демокрацията, принципите
на правовата държава и доброто управление“ и „приобщаващия и устойчив
растеж“. „Трябва да се съобразяваме с променящата се действителност в света
и да адаптираме към нея начина, по който се борим с бедността. Затова днес
предлагам да пренасочим приоритетите си за помощ така, че държавите да
поемат към устойчив и приобщаващ растеж. Искам да гарантирам, че всяко
едно евро ще достигне до онези, които най-много се нуждаят от него. Борбата
с бедността отвъд нашите граници е „застрахователната полица“ на ЕС за
по-стабилен и проспериращ свят“, заявява комисар Пиебалгс, отговарящ за
политиката за развитие по това време82. Програмата за промяна постановява,
че средствата следва да се предназначават за „най-нуждаещите се страни“,
включително нестабилните държави и най-слабо развитите страни. Въвежда
се нов принцип на „диференциране“, за да се адаптират размерът на помощта
и инструментите към специфичните нужди на всяка страна и действията на
нейното правителство.
В центъра на вниманието на Програмата за промяна е повишаване
ефективността на предоставяната помощ за развитие. Заявено е, че Комисията
ще насърчава ЕС и държавите-членки съвместно да подготвят стратегии и
програми (така нареченото „съвместно програмиране“) и да разделят подобре работата помежду си, така че да се увеличи ефективността на помощта.
Като най-голям донор и с амбицията да допринесе за изпълнение на Целите
на хилядолетието за развитие до 2015 г., представителите на Европейския съюз
и на държавите-членки вземат активно участие в проведените по инициатива на
ОИСР след 2005 г. конференции за повишаване на ефективността на помощта
за развитие и в подготовката на света за периода след 2015 г. Предприетите
след 2015 г. стъпки и новите политически документи на Съюза, засягащи
политиката за развитие, са в пълен унисон с глобалните инициативи.
В търсене на ефективност на помощта за развитие Съветът на ЕС приема
през май 2007 г. Кодекс за поведение на ЕС за допълняемост и разделение
на труда в политиката за развитие. Този кодекс за поведение представя
оперативни принципи за донорите от ЕС по отношение на взаимното
допълване. Целта им е да повишат ефективността чрез взаимно допълване
на дейностите и сътрудничеството на ЕС в преследването на целите на
политиката за развитие в контекста на устойчивото развитие. Кодексът
вгражда принципите от Парижката декларация за ефективност на помощта
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за развитие – на собственост, съответствие, хармонизация и управление чрез
резултатите, както и допълнителните цели и ценности, подчертани от
Европейския консенсус83.
След поредица от интензивни междуинституционални обсъждания се
приема нов Европейски консенсус за развитие, подписан на 7 юни 2017 г.
„Настоящият Консенсус е крайъгълният камък на политиката на ЕС за
развитие, която е част от действията на ЕС в отговор на Програмата до 2030
г.“84 С приемането му се осъществява адаптиране на европейската политика за
развитие към Програмата за финансиране на развитието от Адис Абеба и към
Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., приета от световната
общност през септември 2015 г. В новия консенсус се определят основните
принципи и стратегията за постигане на Целите за устойчиво развитие, които
ще насочват политиката за развитие на ЕС и държавите членки през следващите
15 години. Предложението за нов консенсус има за цел да се постигне
изкореняване на бедността чрез систематично интегриране на социалните,
икономическите и екологичните измерения и укрепване на връзките между
развитието и сигурността, хуманитарните въпроси и въпросите на миграцията.
Чрез новия консенсус се потвърждава категорично, че изкореняването
на бедността продължава да бъде основната цел на европейската политика
за развитие. „Целта на този Консенсус е да предостави рамка за общ подход
към политиката за развитие, който ще бъде прилаган от институциите на
ЕС и държавите членки при пълно взаимно спазване на съответните им
разграничени роли и области на компетентност. Той ще ръководи действията
на институциите на ЕС и държавите членки в рамките на сътрудничеството им
с всички развиващи се страни. Действията на ЕС и неговите държави членки
ще се укрепват взаимно и ще бъдат координирани, за да се гарантира, че се
допълват и имат необходимото въздействие“85.
За изпълнение на Целите за устойчиво развитие, потвърдени в
Новия консенсус за развитие (с акцент върху така наречените 5P – хората,
планетата, мира, просперитета и партньорството) е изградена платформа под
ръководството на бившия вицепрезидент на Европейската комисия Франс
Тиммерман, събрала знанията и уменията на широк кръг от заинтересовани,
за да се „разработи визия и инструменти, нужни на успеха в постигането на
Целите за устойчиво развитие“ 86.
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Отговорът на Европейския съюз на Програма 2030 включва два
работни потока. Първият трябва напълно да интегрира Целите за развитие
в европейската политическа рамка и настоящите приоритети на Комисията.
Втората посока ще отразява разработването на дългосрочна визия с фокус
върху секторните политики след 2020 г., подготвяйки се за дълосрочно
изпълнение на Целите за развитие.
Институционално изграждане на европейската политика за развитие
Политиката за развитие на ЕС претърпява важни реформи през годините и
по-специално след 2000 г. Изграждането на EuropeAid external cooperation office
през 2001 г. има важно значение. В началото на 2011 г. EuropeAid Cooperation Office (AIDCO) и Генералната дирекция за развитие и отношения с АКПТ държавите
– Directorate General for Development and Relations with ACP States – се сливат, за
да образуват Development and Cooperation – EuropeAid. В началото на януари 2015
г., след като Европейската комисия представя документа Програма за промяна,
Генералната дирекция става Directorate-General for International Cooperation and
Development (DG DEVCO).
(DG DEVCO) се състои от осем дирекции. Първите три дирекции отговарят
за общата политика, за секторните политики, свързани с устойчиво развитие и
хуманитарни, социални и екологични проблеми. Следват четири географски
дирекции. Осмата дирекция се занимава с организационни въпроси. От 10-те
политически приоритета на Комисията, ГД „Международно сътрудничество и
развитие“ допринася за енергиен съюз и климат, правосъдие и основни права,
миграция, ЕС на световната сцена, демократична промяна.
(DG DEVCO) работи в тясно сътрудничество с другите институции на ЕС и
със страните членки.
Европейската инвестиционна банка – European Investment Bank (EIB) –
подкрепя политиката за сътрудничество за развитие като предоставя заеми, но и
със специфични финансови механизми – като инструмента за Средиземноморието
– FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) и фонда за
Африка–EU-Africa Infrastructure Trust Fund.
Комисията за развитие – The Committee on Development (Commission du développement, DEVE) една от комисиите към Европейския парламент. Тя отговаря за
подкрепа, изпълнение и наблюдение на политиката за развитие и сътрудничество
на ЕС.

Целите за устойчиво развитие и новият Консенсус за развитие са приети
като важни хоризонтални принципи в Глобалната стратегия на Европейския
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съюз в областта на външната политика и политиката на сигурност87. В нея се
определя стратегическата посока на външната дейност на ЕС и се посочват ясни
връзки с Програмата до 2030 г. В Глобалната стратегия е заявена амбицията
политиката за развитие да стане по-гъвкава и съобразена със стратегическите
приоритети на ЕС. „Следва по по-гъвкав начин да се предоставят ограничени
суми за дейности на място, особено за предотвратяване на конфликти и за
подкрепа на гражданското общество...Успоредно с това е настъпил моментът
да обмислим възможността за намаляване на броя на инструментите, за да
увеличим нашата последователност и гъвкавост, като в същото време увеличим
общия размер на средствата, предназначени за развитие“88.
Предложението за нов европейски консенсус представлява също така
промяна на парадигмата от гледна точка на изпълнението. То надхвърля
традиционния акцент върху международната помощ за развитие. В този
момент е важно да се мобилизират много по-големи средства, необходими за
финансиране на ЦУР, съчетаващи помощта за развитие с вътрешни ресурси и
привличане на частни инвестиции. В него се подчертава и ролята на добрите
вътрешни и международни политики, както и съгласуваността на политиките.
Предложеният по-късно Европейски план за външни инвестиции89, който
надгражда успешния опит от Плана за инвестиции за Европа, илюстрира
този нов подход към средствата за изпълнение. Очаква се Планът за външни
инвестиции (ПВИ), да привлече повече от 44 млрд. евро инвестиции през
2020 г. Приносът на Европейската комисия е около 4,1 млрд. евро90. Планът е
насочен приоритетно към Африка и съседните на ЕС държави.
4.2. Европейската политика за финансиране на развитието
Европейският съюз играе водеща роля в оформянето на Програмата за
действие от Адис Абеба. Тя всъщност отразява добре приоритетите на ЕС. По
повод решенията от Адис Абеба, Европейският съюз потвърди своя колективен
ангажимент за постигане на размер на помощта за развитие от 0,7% ОПР/
БНД в рамките на срока на програмата до 2030 г. Това включва конкретен
ангажимент за осигуряване на краткосрочна подкрепа от 0,15-0,20% ОПР/БНД
за най-слабо развитите страни и достигане на 0,20% в рамките на периода след
Глобална стратегия на Европейския съюз в областта на външната политика и политиката на
сигурност „Обща визия, общи действия: По-силна Европа“, юни 2016 г. На адрес: https://europa.eu/
globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_bg_version.pdf.
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2015 г. Комисията заявява, че ще продължи да работи с държавите-членки за
наблюдение на напредъка по отношение на целите за ОПР.
ОПР е само малка част от пейзажа за финансиране на развитието.
Действията на ЕС надхвърлят ОПР и спомагат за обединяването на помощите,
инвестициите, търговията, мобилизацията на местните ресурси и добрите
политики. Например ЕС инвестира 42 млн. евро във водещата си програма за
подпомагане на мобилизацията на вътрешните ресурси – Domestic Resource
Mobilisation Support Programme, като използва инструменти за смесване
(lending), за да увеличи инвестициите от частния сектор в развиващите се страни
и да запази „безмитен и без квоти“ достъп за най-слабо развитите държави до
пазарите си.
Европейският съюз претендира да има водеща роля сред глобалните
играчи в международното развитие, търговия, мир и сигурност. Това е отразено
в структурата на Многогодишната финансова рамка на ЕС – Multiannual
Financial Framework (MFF). Голям дял винаги е запазен за действия извън
границите на ЕС. Тази бюджетна линия е наречена „Глобална Европа“ –
„Global Europe“, позната още като Heading IV.

В бюджета за периода 2014-2020, включително междуправителственият
Европейски фонд за развитие – European Development Fund (EDF), над
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90 млрд. евро са предвидени за външни действия. Лъвският дял се пада на
сътрудничеството за развитие.
Сред тези инструменти има два, които поради своя мащаб и насоченост
са от особено значение за сътрудничеството за развитие.
Инструментът за сътрудничество за развитие (ИСР) е най-големият
източник на средства за развитие в рамките на бюджета на ЕС, обхващащ
сътрудничеството за развитие с Латинска Америка, определени държави от
Близкия изток, Южна Африка и Централна, Източна, Южна и Югоизточна Азия.
ИСР има две тематични програми, които обхващат всички развиващи се страни:
Програмата за глобалните публични блага и предизвикателства (5,1 млрд. евро)
и Програмата за организациите на гражданското общество и местните органи
(1,9 млрд. евро). Едно от най-важните нововъведения на ИСР за периода 20142020 г. е въвеждането на принципа за „диференциране“. Общо 16 държави със
средни доходи вече не са допустими за двустранно финансиране от ЕС под
формата на субсидии, въпреки че могат да останат в обхвата на регионалното
и тематичното сътрудничество. В резултат на преговорите между Съвета и
Парламента пет държави със средни доходи (Куба, Колумбия, Еквадор, Перу и
Южна Африка) се разглеждат като „изключителни случаи“ и продължава да се
счита, че те отговарят на условията за сътрудничество. Туркменистан и Ирак,
които вече са в групата на държавите с по-високи средни доходи, също така
продължават да получават двустранна помощ, по изключение91.
Европейският фонд за развитие (ЕФР), който не е част от бюджета на
ЕС, е най-старият и най-широкообхватният инструмент на ЕС за развитие.
Той обхваща сътрудничеството с държавите от АКТБ и отвъдморските страни
и територии на Съюза; неговите ключови области са икономическо развитие,
социално и човешко развитие и регионално сътрудничество и интеграция.
Единадесетият ЕФР разполага с бюджет от 29,1 млрд. евро, включително 24,3
млрд. евро за национално и регионално сътрудничество, 3,6 млрд.евро за
сътрудничество между държавите от АКТБ и 1,1 млрд. евро за
Инвестиционния инструмент за АКТБ. Средствата се разпределят въз основа
на т.нар. система на „непрекъснати програми“, в които страните партньори
участват в определянето на приоритетите на сътрудничеството и проектите92.
Заради дискусията за смесване на инструментите за развитие и поддържане
на мира е добре да споменем и Инструмента за стабилност и мир – Instrument
contributing to Stability and Peace (IcSP). Този инструмент е изграден през
2014 г., за да замести Инструмента за стабилност – Instrument for Stability
(IfS). Като част от новото поколение инструменти на ЕС за финансиране на
91
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външни действия, IcSP се използва за реакция при кризи, подготвеност за
кризи, превенция на конфликти и изграждане на мир. IcSP може да предоставя
краткосрочна помощ, например в страни, където се разгръща криза, или
дългосрочна помощ за глобални и трансрегионални заплахи93. С бюджет от 2,3
млрд. евро за периода 2014-2020, IcSP управлява около 200 проекта в над 75
държави в области като посредничество, стабилизиране, почистване на минни
полета, рехабилитиране и реконструкция. Инструментът е с глобален обхват,
не се отчита като Официална помощ за развитие и се мобилизира, когато няма
други инструменти на ЕС за отговор на кризи и природни бедствия. Не се
използва за хуманитарна помощ и за действия с военен характер.
Финансовите инструменти на ЕС за външни действия – МФР 2014-2020
Инструмент

Насоченост

Формат

Бюджет в
млрд. евро

Инструмент за
сътрудничество
за развитие (ИСР)

Латинска Америка, Азия,
Географски
Централна Азия, района на
+
Персийския залив, Южна Африка+
Тематичен
глобална тематична подкрепа

19,7

Европейски инструмент за
съседство (ЕИС)

Шестнадесет съседни на
Европейския съюз държави, Русия
Географски
(регионално и трансгранично
сътрудничество)

15,4

Инструмент за
предприсъединителна
помощ (ИПП)

Балканите и Турция

Географски

11,7

Инструмент за
партньорство (ИП)

Индустриализирани страни

Географски

0,955

Географски

0,184

Насърчаване на демокрацията и
правата на човека

Тематичен

1,3

Изграждане на политическа
стабилност и мир

Тематичен

2,3

Ядрена безопасност

Тематичен

0,225

Географски

29,1

Инструмент за Гренландия Гренландия
Европейски инструмент
за демокрация и права на
човека (ЕИДПЧ)
Инструмент за
стабилността и мира
Инструмент за
сътрудничество в областта
на ядрената безопасност
Извън бюджета
Европейски фонд за
развитие (ЕФР)
93
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Включването на ЕФР (или на неговия приемник) в бюджета на ЕС би
довело до подобряване на политическата съгласуваност и също така би довело
до различна процедура на одобряване на ЕФР, а именно – съвместно вземане
на решение, изискващо одобрението на Парламента, и по такъв начин би
подобрило демократичния контрол. От друга страна, такова „бюджетиране“
би означавало допълнителни административни постъпки за отпускането на
средства, което би могло да застраши дългогодишните механизми на АКТБ
и ЕС за съвместно управление на средствата за развитие и да доведе до
намаляване на вноските на държавите членки за ЕФР.
В началото на преговорите за следващата Многогодишна финансова рамка
МФР/MFF, Раздел IV изглежда по-скоро твърде комплексен и фрагментиран в
сравнение с други раздели. Според анализа на Кох и съавтори ЕС не предлага
ясна посока и това позволява на отделни страни членки да поставят своите
собствени стратегически интереси – най-често в случаите на миграция и
сигурност. Важно е, според тях, заради усложнената ситуация с бюджета след
„брексит“, Раздел IV да се развие в по-ясна посока. Това се отнася до общия
обем, до избора на теми, до подбора на получателите на финансиране, до
архитектурата на Раздел IV. Новите политически приоритети като миграция
и сигурност ще стеснят още повече финансирането за устойчиво развитие.
Следователно изборите трябва да се правят по проблеми и географски фокус.
Краткосрочното въвличане в отговор на кризи трябва да се комбинира с ясна
стратегия за ангажиране с партньорите относно изпълнение на Програма
2030. В географски аспект трябва да се постига баланс между сътрудничество
със страните със средни доходи и запазен фокус върху най-бедните страни94.
За осъществяване на амбициозните планове на Европейския съюз за
финансиране на развитието, през септември 2016 г. е приет Планът за външни
инвестиции – External Investment Plan (EIP)95. Целта е да се подпомогнат
инвестициите в държавите партньори в Африка и в страните в съседство на
ЕС, като се укрепят партньорствата, като се насърчи участието на частния
сектор и се допринесе за постигането на Целите за устойчиво развитие.
Нестабилността и конфликтите в Африка и в съседни на ЕС страни са
усложнени от глобалната икономическа криза, намаления достъп до
финансиране. Нестабилността и конфликтите усилват миграционната криза.
Планът е адаптиран към специфичните потребности на партниращите
държави и стъпва върху успешния модел на Плана Юнкер, събрал вече над
209 млрд. евро инвестиции.
В центъра на Плана за външни инвестиции стои новият Европейски фонд
94
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за устойчиво развитие (ЕФУР) – European Fund for Sustainable Development
(EFSD), който се очаква да мобилизира допълнителни публични и частни
инвестиции, достигащи общо 44 млрд. евро, въз основа на вноска от 3,35
млрд. евро от бюджета на ЕС и Европейския фонд за развитие. За да се
увеличат допълнително финансовият капацитет и ефективността на новия
фонд, Комисията призовава държавите членки и другите партньори да дадат
принос, равен на този на ЕС, така че общият обем да достигне 88 млрд. евро.
Планът за външни инвестиции би трябвало да допринесе за постигането
на устойчиво развитие в държавите партньори по съгласуван и последователен
начин. Очакването е с негова помощ да се достигне до онези държави, в които
понастоящем е трудно да се инвестират както публични, така и частни средства.
Той е насочен към социално-икономическите сектори, и по-специално
инфраструктурата, включително енергетика, водоснабдяване, транспорт,
информационни и комуникационни технологии, околна среда, социална
инфраструктура и човешки капитал. Ще се осигурява финансиране в полза
на малките и средните предприятия със специален акцент върху създаването
на работни места. Наред с подкрепа за подобряване на бизнес средата, за
осъществяване на реформи, ще се води борба най-общо с първопричините за
миграцията.
4.3. Европейският съюз и ефективността на сътрудничеството за
развитие
По-добре, по-бързо, повече: ефективност на помощта и на развитието.
Това е посланието на официалните политически документи на Европейския
съюз относно политиката за развитие. То е специално подчертано в
Европейския консенсус за развитие от 2005 г., рамка от общи принципи, които
дават възможност на ЕС и неговите страни членки да изпълняват политики за
развитие в дух на взаимно допълване и ефективност. ЕС следи за качеството
на помощта, като използва конкретни цели, договорени на международно
равнище с Парижката декларация (2005 г.) и Програмата за действие от Акра
(2008 г.) и преразгледани на форума на високо равнище в Бусан, на който бе
създадено Партньорството за ефективно сътрудничество за развитие (2011 г.).
ЕС е член на Комитета за подпомагане на развитието (КПР) към
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и в тази
роля участва активно в международните форуми за подобряване на резултатите
от сътрудничеството за развитие. Съюзът е определил амбициозни цели за
увеличаване на ефективността на помощта за развитие в световен мащаб
и реформира начина, по който предоставя помощ, за да може да изпълни
тези цели. Според мнението на комисаря по международно сътрудничество
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и развитие, Невен Мимица, политиката за развитие се гради върху три
ключови елемента: широкообхватност, универсалност и участие на много
заинтересовани страни. „Европа трябва да се отдели от представата да бъде
просто най-големият донор и да се стреми да е най-ефективният донор, и
следователно е необходимо да се обединят всички инициативи“96.
Непосрествено след Четвъртия форум на високо равнище относно
ефективността на помощта, проведен през 2011 г. в Бусан, ЕС решава да
съсредоточи своите колективни действия върху две инициативи:
• Гаранция за прозрачност – има за цел осигуряване на актуални и
леснодостъпни данни за помощта, които са сравними в международен
план. За тази цел Европейската комисия и редица страни от Съюза
прилагат договорения на световно равнище общ стандарт за публикуване
на информация за помощта, като предоставят подробна навременна
информация за това къде и как се предоставя помощ.
• Съвместното планиране – има за цел предоставяне на съвместна
европейска помощ за изпълнение на плановете за развитие на странитепартньори, включително чрез разделение на труда. ЕС и държавите
членки заедно определят кой донор в кой сектор да работи, което води
до по-голяма ефективност и по-добри резултати. ЕС изпълнява ролята
на координатор и посредник. ЕС започна съвместно планиране в повече
от 20 страни и възнамерява да го приложи в около 40 страни партньори,
като по този начин ще обхване 60% от предназначените за конкретни
страни помощи, които се управляват от институциите на ЕС.
В Бусан ЕС заявява, че ще използва нов подход към ситуации на конфликти
и нестабилност. Там е представена инициативата „Нов курс за поемане на
ангажименти в нестабилни държави“, към която Съюзът продължава да е
твърдо ангажиран, включително към записаните там принципи за укрепване
на мира и държавността, поемане на отговорност на местно равнище и тясно
съгласуване с националните планове. Европейската комисия е сред
участниците в изпълнението на инициативата в няколко пилотни страни,
включително в Сомалия и Централната Африканска Република. Тя е активен
член на Международния диалог за изграждане на мир и на държавност –
International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, който подкрепя
изпълнението на Новия курс.
Не на последно място, Европейският съюз следва заявеното в Бусан
намерение да задълбочи публично-частния ангажимент, за да се увеличават
възможностите за развитие. Този подход рефлектира в едно от относително
новите съобщения на Европейската комисия – „По-силна роля на частния
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сектор за постигане на въвличащ и устойчив растеж в развиващите се страни“.
Съобщението препоръчва 12 конкретни действия, които биха добавили
стойност към действията на страните членки и техните партньори. Става
дума за по-добра регулация, по-добър достъп до финансиране, по-специално
за създаване на работни места в микро, малки и средни прадприятия във
формалния и в неформалния сектор на развиващите се страни.
Важен резултат от срещата в Бусан е създаването на глобален форум с
роля за поддържане на дискусията за ефективността на сътрудничеството за
развитие – Глобалното партньорство за ефективно сътрудничество за развитие
(ГПЕСР/GPEDC). Генерална дирекция за международно сътрудничество и
развитие (DG DEVCO) представлява ЕС в Управителния комитет на този
форум. На първата среща на високо равнище през април 2014 г. в Мексико
е направен преглед на напредъка по отношение на ангажиментите и са
разгледани предизвикателствата и начините за ускоряване на изпълнението.
Втората среща на високо равнище в Найроби през ноември 2016 г. е посветена
на изпълнението на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и Целите за
устойчиво развитие. На срещата в Найроби през декември 2016 г. Германия пое
ролята на един от трите съпредседатели на Партньорството и следователно ще
има ключов дял в дебатите за бъдещето на ефективността на развитието при
реализирането на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.
Когато коментираме усилията за ефективност на европейската политика
за развитие е редно да се чуят и гласовете на критиците. Някои от тях твърдят,
че има твърде високи очаквания към политиката за развитие. Развитието,
казват те, разбирано като „разгръщане на собствения потенциал“, трябва да
идва отвътре и при всички случаи да е подкрепено отвън. Всички решения
на проблемите, които залагат само на трансфер от Север към Юг, нямат
бъдеще, заличават отговорностите и вземат от приемащите страни това, което
те претендират да имат – собственост и национална отговорност. Отдавна
са направени изводите, че без икономически, обществени и политически
структурни промени, без промени в поведението на елита, т.е. без добро
управление – външната помощ остава непродуктивна. Опитът учи, че
разределението на дохода и доброто управление много по-силно влияят на
намаляване на бедността. От друга страна претенцията за собственост не е
алиби за развитите индустриални държави да стоят настрани, не им отнема
отговорността за случващото се в бедните региони.
Приемливи са също така критичните бележки, че помощта за развитие
може само частично да изравни диспропорциите, които произтичат от
международното разделение на труда. МВФ, Световната банка и ЮНКТАД
много пъти са доказвали, че търговският протекционизъм на страните от
ОИСР, по-специално в селското стопанство, струва повече валута от цялата
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полза, която носи помощта за развитие. Рецептата „Търговия вместо помощ
(Trade not Aid) може да се осъществи само ако индустриалните държави
отворят пазарите си. И разбира се, важно е самите развиващи се страни да
могат да предложат конкурентоспособни стоки и услуги.
4.4. Съгласуваност (кохерентност) на европейската политика за
развитие (СПР)
Чрез съгласуваността на политиките за развитие ЕС се стреми да вземе
предвид всички политики, които вероятно ще засегнат развиващите се страни.
Насърчаването на съгласуваност цели да сведе до минимум противоречията и
да изгради синергии между различните политики на ЕС в полза на развиващите
се страни и да повиши ефективността на сътрудничеството за развитие.
Подходът на съгласуваност е включен за първи път в основния закон на ЕС
през 1992 г. (Договор от Маастрихт) и допълнително подсилен в Договора от
Лисабон (чл. 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз). От
записаното в чл. 208 се извежда дефиниция за съгласуваност на политиката
за развитие (СПР): „Съюзът взема предвид целите на сътрудничеството за
развитие при изпълнение на политиките, които биха могли да засегнат
развиващите се страни.“
Съгласуваност или кохерентност на политиката за развитие е заложена
в договора от Маастрихт през 1992 г. и допълнително засилена в Договора
от Лисабон, което прави ЕС предшественик на международната сцена в тази
област. Политическият ангажимент за съгласуваност на политиките за
развитие (СПР) е записан за пръв път в Европейския консенсус за развитие
от 2005 г., като през същата година ЕС приема да следи напредъка в СПР в
дванадесет области на политиката, а именно търговия, околна среда, изменение
на климата, сигурност, селско стопанство, рибарство, социалното измерение
на глобализацията, заетост и достоен труд, миграция, научни изследвания и
иновации, информационни технологии97. Целейки по-добре насочен подход,
ЕС решава през 2009 г. да групира 12-те политически сфери около пет
предизвикателства на СПР. Това са 1) търговия и финанси, 2) изменението
на климата, 3) осигуряване на глобална продоволствена сигурност, 4) да
направиш така, че миграцията да съдейства на развитието и 5) укрепване на
връзките между сигурност и развитие в контекста на глобалния Дневен ред
на мира98.
Виж Съобщение на Комисията COM (2005) 134 окончателен - Ускоряване на напредъка в постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и свързаните с тях заключения на Съвета от 2005 г.
97

Виж Съобщение на Комисията COM(2009) 458 окончателен - Policy Coherence for Development Establishing the policy framework for a whole–of–the-Union approach and related 2009Council Conclusions.
98
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След 2007 г. Комисията наблюдава прогреса по СПР в ЕС и страните
членки в двугодишни доклади относно Политическа кохерентност за
развитие. ЕС препоръчва дискусии за политика на кохерентност на
международно равнище в диалог със страните партньори и с ОИСР. Има
екип към ГД ДЕВКО, който промотира СПР и координира вътрешната
дейност между различните услуги – тематични структури, други дирекции
на комисията, други иституции.
В отговор на призивите за оперативна рамка за работа по СПР и в
подкрепа на изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие до 2015
г., Комисията представя през 2010 г. Работна програма за кохерентност на
политиката за развитие 2010-2013. Тази работната програма се разглежда като
инструмент за всички институции на ЕС и за страните-членки в помощ на
общите усилия да се стимулира СПР между 2010-2013 за посрещане на петте
стратегически предизвикатества, споменати по-горе.
През юни 2017 г. новият Европейски консенсус за развитие
препотвърждава ангажимента на ЕС към кохерентност на политиката за
развитие (СПР) и признава значението й за постигане на ЦУР в страните
партньори. Консенсусът предвижда кохерентността на политиката за
развитие (СПР) да се изпълнява във всички сфери, покрити от Програма
2030 за устойчиво развитие, със специално внимание към търговия, финанси,
околна среда и климат, изхранване, миграция и сигурност.
Всички институционални актьори на ЕС – Комисията, Европейският
парламент и Съветът имат ангажимент към съгласуване на политиката, която
водят по повод международното сътрудничество за развитие.
Институционалната структура на Комисията сама по себе си е инструмент на
кохерентност и съгласуваност. Така например група от комисари осигуряват
съгласуваност във външната политика, има ясна процедура за съгласуване
и вътрешна координация между отделните служби и в самата Европейска
служба за външно действие – European External Action Service (EEAS).
Генералната дирекция за международно сътрудничество за развитие – The
Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO)
– координира различните мрежи в самата генерална дирекция, координира
вътрешните групи с работни групи от други комисии и със самите страни
членки. Редовни контакти се поддържат с Европейския парламент, с
неправителствени организации и с ОИСР.
Вниманието на Съвета на ЕС към съгласуваността на политиката за
развитие нараства през последните години и това се вижда от редовното
включване на темата за съгласуване на дейностите в дискусиите на Работната
група по политика за развиие – Working Party on Development Cooperation
(CODEV), на Комитета на постоянните представители – Committee of
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Permanent Representatives (COREPER) и на Съвета по външни работи с
участието на министрите по въпросите на развитието (сътрудничество за
развитие). Съветът на ЕС призовава непрекъснато да се засили
съгласуваността на глобално равнище, особено при постигане на Целите за
устойчиво развитие.
Европейският парламент укрепва процедурите, инструментите и
механизмите за подпомагане на съгласуването в политиката за развитие. След
2010 г. има постоянен докладчик на Комисията по развитие – Development
committee (DEVE). Мандатът на тази комисия включва редовни обсъждания
по въпроси, свързани със СПР, достигане до други комисии и създаване на
„етикет за СПР“ за докладите на ЕП от Европейския парламент. ЕП играе
също така положителна роля като форум за обмен с гражданското общество и
за насърчаване на международния диалог по въпросите на СПР със страните
партньори и други заинтересовани страни.
Държавите-членки на ЕС са отговорни за осигуряването на съгласуваност
на политиките за развитие в своите национални политики и на равнище ЕС и
обикновено имат свои собствени координационни механизми. Редовният обмен
между Комисията и държавите-членки – два пъти годишно в неофициални
срещи на експерти с националните центрове за СПР и ad hoc контакти – има
за цел да насърчи обучението и да осигури съгласуваност в целия ЕС. Това е
особено важно, тъй като политиката за развитие е паралелна компетентност
между ЕС и неговите държави-членки.
От името на гражданското общество по темата политика за развитие и
нейната съгласуваност говори Конфедерацията за подпомагане и развитие
(CONCORD). Тя се състои от 27 национални асоциации, 18 международни
мрежи и двама асоциирани членове, които представляват над 1800
неправителствени организации. Един от приоритетите им е да наблюдават
действията за постигане на съгласуваност на политиките за развитие от страна
на ЕС и неговите държавичленки99.
Политиката на ЕС за развитие и двустранното сътрудничество за развитие
на страните членки взаимно се допълват. Много други политики на ЕС оказват
въздействие върху развиващите се страни, поради което тези политики се
координират с политиката за развитие. Генерална дирекция „Международно
сътрудничество и развитие“, която отговаря за политиката на ЕС в областта
на развитието и предоставянето на международна помощ, работи в тясно
сътрудничество с Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за
разширяване“ и другите служби на Комисията.
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CONCORD Report: Sustainable development. The Stakes could not be higher https://issuu.com/
concordngo/docs/sustainabledevelopment_publication_ ; https://concordeurope.org/2016/01/10/spotlightpublications-policy-coherence-development/
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ЕС разполага със 140 делегации и служби в целия свят. Те представляват
ЕС в съответните страни и също така управляват програми за развитие и
сътрудничество. Например след конфликт или природно бедствие местната
делегация на ЕС може да пренареди приоритетите по отношение на помощта
и да реагира на неотложни нужди. При изготвянето на политиките и при
предоставянето и контролирането на помощта ЕС работи с международни
организации, чиито мрежи и експертен опит допълват неговите ресурси. Сред
основните организации и групи са ООН, ОИСР, Световната банка, Г-8 и Г20. Чрез редовен диалог и контакти ЕС взаимодейства с други значими
традиционни донори (например САЩ, Япония и Южна Корея) и, все повече,
с бързо развиващите се икономики.
Eвропейската политика за сътрудничество за развитие е част от външната
политика на Европейския съюз. Амбицията Европа да бъде значим участник
в международните отношения се наблюдава още от началото на появата на
Европейската общност100. Не бива да се забравя, че политиката за развитие на
общността е фактически една от първите общи за страните членки политики,
които имат значение за позицията й като международен актьор. От края на 50те години до началото на 80-те години тя се приема за ключова за европейската
интеграция101. Споровете, които сега са по-активни заради преплитането на
Глобалната стратегия на Европейския съюз102 с изпълнението на Целите за
устойчиво развитие103, са свързани често с трудното отделяне на политиката
за развитие от политиката за сигурност. „Да сме реалистични за развитието
означава да мислим в интегриран маниер за политики, сигурност и търговия
както и за самата помощ за развитие“104. В същото време расте загрижеността за
загубата на ресурси и на акценти в съдействието за същинското преодоляване
на слабото развитие в нуждаещите се страни. От страна на КОНКОРД активно
се дискутира проблемът за раздуването на помощта за развитие в смисъл, че
нараства делът на разходите за мигранти, бежанци и сигурност в самите страни
донори, докладвани като помощ за развитие или че се запазва значителен дял
на свързана помощ, разходи за студенти, облекчаване на дълг и други варианти
за отчитане на пари, трудно стигащи до страните реципиенти. По изчисления
100

Cafruny, A. and P. Peters (eds) The Union and the World: Economy of a Common European Foreign
Policy, The Hague: Kluwer Law International, 1998. 1ff.
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Lister, M. The European Union and the South. Relations with Developing Countries, London, 1997.

Обща визия, общи действия: по-силна Европа. Глобална стратегия за външната политика и
политиката на сигурност на Европейския съюз.
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_bg_version.pdf
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Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030 година.
https://www.unicef.bg/assets/PDFs/WWL/Transforming_our_world_BG.pdf
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Cardoso, F. J., W. Khüne, J. B. Honwana (2000), Reflection Paper. Priorities in EU Development
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104

85

на КОНКОРД около една пета от европейската помощ за развитие (15,40 млрд.
евро) за 2016 г. фактически е раздута (inflated aid)105.
Актуален е дебатът за споазумението със страните от АКТБ след изтичане
срока на Споразумението от Котону до 2020 г. В резултат от публичната
дискусия по тази тема, организирана от Европейската комисия и от Върховния
представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност през 2015 г., е публикуван доклад с кратко очертаване на посоките,
в които трябва да се постигне съгласие. Основен приоритет според доклада е
изпълнението на Целите за устойчиво развитие и посрещането на глобалните
предизвикателства като климатични промени, намаляване на бедността и
неравенствата,миграцията,мираисигурността.Включванетоначастниясектор,
подобряването на бизнес средата се разглеждат като приоритети в рамките
на устойчив и включващ икономически растеж. Потвърдено е значението на
обвързващата характеристика на споразумението за инструментализиране на
изпълнението. Има консенсус относно нуждата да се вземат предвид
променящите се регионални партньорства и нуждата от по-фокусирани
дедйствия, по-силна роля на гражданските организации и на частния сектор106.
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5. Българската политика за развитие

5.1. България като участник в политиката за развитие до 1989 г.
България има известен опит в оказване на помощ на развиващите се
страни в периода от края на Втората световна война до началото на
демократичните промени през 1989 г. Тогава тя принадлежи към лагера на
социалистическите страни, които начело със Съветския съюз провеждат
активна политика за подпомагане на развитието в група страни от Азия,
Африка и Латинска Америка. Поради идеологическото противопоставяне с
развитите капиталистически страни тази помощ е идеологически обвързана
и съпроводена от стремеж развиващите се страни да бъдат спечелени за
социалистическата идея. Идеологията и духът на противопоставяне пропива
всичко, което се прави. Провежданата политика за развитие в този период е
реакция съобразно промените в международните отношения и много рядко е
осмисляна като самостоятелен феномен.
На най-високо международно политическо ниво България формулира
отношението си спрямо развитието в рамките на ООН. Тя активно участва
в изработването на международните стандарти и регламенти в рамките на
ООН. Тя е една от първите държави, които подписват и се присъединяват
към Международния пакт за граждански и политически права и този за
икономическите, социалните и културните права, изработени в ООН.
Български дипломати участват активно в процеса на деколонизацията в
Специалния комитет по Декларацията на ООН за предоставяне на независимост
на колониалните страни и народи, в Четвъртия комитет и Общото събрание на
ООН107. Още в средата на 60-те години България излиза с инициатива в рамките
на участието си в ООН – да се приобщят специализираните организации в
системата на ООН към антиколониалната дейност на ООН и да следват
указанията на Общото събрание. Първият сериозен пробив е направен с
ЮНЕСКО, която приема безусловно политиката на ООН по деколонизацията
и излиза със свои инициативи в тази област108.
В рамките на ООН България се опитва да защитава интересите на
развиващите се страни, макар и през призмата на идеологизираното разбиране
за международните отношения. Политиката на социалистическа България
към развиващия се свят е в контекста на „борбата с неоколониализма“, с
107

Гарвалов, И. Деколонизацията. Най-големият успех на ООН. София, 2009.
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изразен стремеж да се подчертава намерението да „развива равноправни и
взаимноизгодни връзки и да подпомага укрепването на тяхната икономическа
независимост“. Подкрепят се усилия за индустриализация чрез доставката на
комплектни предприятия, на машини и съоръжения, чрез участие в строителни
обекти, чрез научно-техническа помощ и други форми на сътрудничество.
Декларират се принципите на взаимната изгода, а не „стремеж към монополна
печалба и експлоатация“109.
В същия сборник, посветен на отношенията на България с развиващите
се страни в социалистическия период на страната, особено внимание се
отделя на научно-техническото сътрудничество. Едуард М. Малхасян изтъква
в своя икономически анализ недостига на кадри, на опит и на техника в
партниращите държави. Според него голямата изостаналост на развиващите
се страни, унаследена от колониализма, намира израз не само и не толкова
в липсата на капитали, но още в острия недостиг на подготвени кадри, на
научно-технически опит и на съвременна високопроизводителна техника.
Създаването на предпоставки за развитие и приложение на науката и
техниката е сложен и дълъг процес и поради естеството си той трябва да
бъде подпомогнат отвън, твърди той и отбелязва „нежеланието на развитите
капиталистически страни да проявят добра воля“, което от своя страна
определя „твърде голямото значение на научно-техническото сътрудничество
между развиващите се страни и социалистическите държави в това число и НР
България“110. Съзнавайки напълно това положение, българското правителство
последователно търси условия и пътища за оказване на такава научнотехническа помощ на страните от Третия свят съобразно възможностите си.“111
Тодор Вълчев представя в този сборник данни за външната търговия на
НР България с развиващите се страни за периода 1944-1974. „Днес, 30 години
след социалистическата революция, България търгува с около 70 страни от
Азия, Африка и Латинска Америка, а годишният стокообмен с тях възлиза
на внушителната сума 767 млн. лв.“, пишe той112. Относителният дял на
развиващите се страни в общия стокообмен на страната е нараснал от 1,0 %
през 1950 г. до 9,7% през 1974 г. Делът на арабските страни за последната
отчетена при него година е 61,4%. Причина за този голям относителен дял е
„не само географската близост и допълващите се икономически структури“,
Каменов, Е., Участие на българския народ в борбата против колониализма, неоколониализма и
расизма“ – В: сб. Народна република България и развиващите се страни, 1976, С. БАН, с. 12.
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но и „традиционните отношения на дружба и сътрудничество с прогресивните
арабски режими, борещи се за национална независимост и социален прогрес,
както и политическата подкрепа, която България оказва на арабските народи,
станали обект на агресия“113. Сред активните външнотърговски партньори са
Индия, Нигерия, Бразилия. Установява се практика да се създават устойчиви
растящи търговски връзки с неголям брой развиващи се страни и скромна по
обем търговия с друга група държави.
Във водещия параграф на своя текст Тодор Вълчев накратко представя
всичко, което е характерно за участието на НР България в международното
сътрудничество за развитие, макар и в леко приповдигнат тон: „Българските
специалисти – лекари, инженери, геолози, агрономи и др. – дават своя принос
за икономическия и социалния прогрес на страните, отхвърлили
колониалното иго. В нашите университети се учат хиляди синове и дъщери
на арабски, африкански и азиатски народи. Поставя се началото на по-висши
форми на икономически взаимоотношения: специализация, производствено
коопериране, смесени предприятия и др.“114
По-нататък в текста на Вълчев е очертана промяната в структурата на
стокообмена. Нараствал е делът на машините и съоръженията и то предимно
енергетични, металообработващи, подемно-транспортни, селскостопански и
др. машини, за по-голямата част от които НР България е била специализирана
в рамките на СИВ. В стила на онова време е записано, че „българският износ
за развиващите се страни има структура, която стимулира развитието на
техните производителни сили и следователно представлява част от външните
фактори, подпомагащи икономическия и социалния прогрес на „третия
свят“115.
В по-нова публикация, свързана с анализ на натрупвания през
комунистическия период на България външен дълг, има събрани данни за
връзките с развиващите се страни. Стокообменът нараства непрекъснато
- от 40,9 млн. долара през 1960 г., на 179,5 млн. долара през 1967 г. Това
са преди всичко машини, а балансът за България е положителен. Но тъй
като в замяна на съоръженията българската страна получава понякога
многократно завишени като стойност стоки, всъщност предоставяме
предимно безлихвени кредити за другата страна. Размахът тогава е шеметен
– отпуснати са кредити на Гана, Мали, Алжир, Ирак, Сирия, Никарагуа,
Судан, Иран, Етиопия и др. Само за 14 години България предоставя над 40
кредита на 26 държави, на стойност над 500 млн. долара. Между 1981 г.
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и 1989 г., основно заради Ирак, Либия и Алжир, стойността на кредитите
пораства до 2,8 млрд. долара116.
Раздаваните кредити на „братски“ развиващи се страни са сравнително
добре хроникирани в документи на Политбюро, Секретариата на ЦК и на
МВнР. Според изготвена от Андрей Луканов, Стоян Овчаров и Васил Коларов
справка до тогавашния министър-председател Георги Атанасов, в средата на
1989 г. размерът на предоставените заеми на страни от Третия свят е общо
2,79 млрд. щатски долара на общо 24 развиващи се държави117.
По мнение на експертите в това изследване сътрудничеството с
развиващите се страни е неефективно и даваните при изгодни условия кредити
са с непремерен риск, съответно са една от причините за натрупването на
големия външен дълг в края на 80-те години. Задълбочено проучените
архивни документи и предложените факти позволяват да се направи още един
важен извод, а именно този, че голямата част от тази така наречена „помощ
за братски страни“ не би могла да бъде отчетена като помощ за развитие,
защото съдържа голям дял доставки на специално оборудване към държави в
ситуация на дългогодишни конфликти.
Положителното от този период е, че по една или друга причина външната
политика на страната ни и външноикономическите посоки на сътрудничество
са доста ясно очертани, има очакване за взаимна полза от разгръщащото
се икономическо сътрудничество. За разлика от следващите години, в
комунистическия период има стратегически подход и ясна концепция за
успешния според социалистическата догма подход за решаване на проблемите
на слабото развитие. Има, макар и в синхрон с разделението на труда в СИВ
или във Варшавския договор, търсене на активно сътрудничество с голям
брой развиващи се държави.
5.2. От донор към реципиент на помощ за развитие 1989-2007 г.
След началото на прехода към пазарно стопанство икономическите
проблеми на страната се усложняват, ситуацията се влошава и по много
показатели България се подрежда при групата на развиващите се държави.
Международните организации, занимаващи се с проблемите на развитието,
оценяват необходимостта от оказване на помощ за развитие на България
и започват да прилагат различни програми. Трябва да се отбележи обаче,
че България никога официално не е имала статут на страна, получаваща
Вачков, Д., М. Иванов. История на външния държавен дълг на България, 1878-1990. Трета част.
Външният дълг на България през периода на комунизма. 1945-1990. http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/
public/documents/bnb_publication/pub_np_research_03_bg.pdf.
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официална помощ за развитие (ОПР), защото никога не е искала това, за да
може да запази своята равнопоставена позиция с развитите страни в
международните организации.
Близо две десетилетия България натрупва практически опит като страна,
в която се прилагат програмите за развитие на международните организации.
През 90-те страната приема неолибералните предписания за развитие. След
период на политически маневри и амбиции за реставрация от страна на
бившия политически елит, през 1997 г. България подписва първото си
споразумение с Международния валутен фонд (МВФ), като по този начин
приема неолибералния дневен ред на развитие с основните му императиви:
либерализация, стабилизация, приватизация. В средата на 90-те години
настъпва известна промяна в подхода на международните организации и
вместо да се фокусират само върху правителствата или само върху пазарите, те
приемат по-отворен подход, включващ консултации и участие на обществата
в процеса на трансформация. Новоприетият фокус върху НПО и гражданското
общество е полезен до голяма степен за преодоляването на някои от найголемите трудности за българското общество по време на прехода.
Според изчислявания в Програмата на ООН за развитие (ПРООН)
Индекс за човешкото развитие, България пада от 33-то място през 1991 г.
на 69-то през 1997 г. (ИЧР 0.780) и се покачва на 67-мо през 1998 г. (0.789),
на 60-то през 2000 г. и на 54-то място през 2006 г. В оценъчен доклад на
ПРООН за България от 2003 г. е направен изводът, че в страната съществуват
големи диспропорции по географски региони, между града и селото, между
различните етнически групи118.
В този доклад са представени акцентите, формулирани в Програмите
на ПРООН за подпомагане на страната. За периода 1997-1999 г. (разширен
до 2001г.), задачите са първо, преодоляване на тенденцията към обедняване
и снижаващо се качество на живот, второ, добро управление за устойчиво
развитие на човека. Във втория период между 2002-2005 г. задачите са първо,
създаване на работни места и подкрепа за бедните, второ, подобрено местно
управление и мениджмънт на националните ресурси119. ПРООН отчита
високо равнище на мобилизиране на ресурси за подпомагане на развитието
в България. Повече от 90% от изразходваните от ПРООН средства в периода
1997-2002 г. са от външни източници. За периода 1997-2005 са акумулирани
повече от 93 млн. щатски долара от външни партньори120.
Country Evaluation: Assessment of the Development Results – Bulgaria. United Nations Development
Programme Evaluation Office 2003.
< http://web.undp.org/evaluation/evaluations/documents/ADR/ADR_Reports/ADR_Bulgaria.pdf>
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Със съдействието на ПРООН в България са изработени адаптирани към
българския контекст Цели на хилядолетието за развитие. Това се случва в
резултат от консултативен процес между широк кръг от институции и
експерти, с цел приетите в ООН през 2000 г. Цели на хилядолетието за развитие
да станат част от националния диалог за развитие. Заложените конкретни
цели за намаляване на бедността съвсем точно описват положението, в което
страната се намира през 2001 г., и фиксират целите, които следва да се
постигнат до 2015 г.121 По отношение на средните месечни доходи се
предвижда увеличение от 91 евро до 280 евро. Във връзка с преодоляване
на бедността е необходимо увеличаване на прага на бедността от 54,6 евро
до 170 евро като не повече от 15% от хората имат доходи под това ниво.
Необходимо е още намаляване на младежката безработица от 35,34% до 25%
и намаляване на дълготрайно безработните от 9,59% до 7%.
По отношение на образованието конкретните цели от 2001 г. до 2015
г. са достигане на ниво от 100% начален етап на основно образование; 95%
прогимназиален етап на основно образование; 90% ниво на завършено средно
образование. Заложените цели са обърнати към изпълнение на задължителното
обучение в училище до 16 годишна възраст, към съществено увеличаване на
записването в образователната система, както и към значително подобряване
на индексите на завършване на основно и средно образование.
Третата Цел на хилядолетието за развитие е обърната към преодоляването
на половата неравнопоставеност. Адаптацията на тази цел за България
предвижда постигането на две конкретни цели: социална и икономическа
равнопоставеност на жените. За да постигне тези две цели, България следва
да работи по преодоляването на половата неравнопоставеност в управлението
и в икономиката на страната. Това включва премахване на диспропорцията
между доходите на мъжете и жените: делът на заплатите на жените в
заплатите на мъжете да достигне 80%, и осигуряване на участието на жените
в управлението: делът на депутатските места, заемани от жени в парламента,
и представителството на жените в общинските съвети да достигне 40%.
Четвъртата Цел на хилядолетието за развитие е свързана със здравето
на децата и намаляването на смъртността сред тях. Промените в детската
смъртност са едни от най-чувствителните показатели за икономическото и
културното развитие на едно общество, тъй като бедността и социалната
изолация влияят пряко върху достъпа до здравни грижи. Конкретната
адаптация на тази цел за България предвижда намаляване наполовина на
смъртността сред децата от 0 до 5 годишна възраст до 2015 г. в сравнение с
1990 г.
Целите на Хилядолетието в България подробно са представени сайта на Програмата на ООН за
развитие на адрес: http://www.undp.bg/millenium_goals.php?id=72
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Проблемът за здравето на жените, тяхното репродуктивно поведение и
сигурността на майчинството е свързан с възпроизводството на човешките
ресурси, а оттук и с цялостното развитие на нацията (особено с оглед на
застаряващото население и увеличаващата се емиграция). Петата цел,
адаптирана за България, е до 2015 г. майчината смъртност да намалее от 19,1
през 2001 г. до 12 на 100 000 живородени. Подобряването на показателите за
майчината смъртност изисква пълно възстановяване на ранното обхващане
на бременните под наблюдение. Профилактичните мерки за предотвратяване
на усложненията на бременността и раждането са особено необходими в
отдалечените и селски райони с ограничен достъп до здравни услуги.
Следенето на абортите предполага по-строг контрол на регистрацията и
съобщаването, което би подобрило надеждността на отчитаните резултати.
ХИВ/СПИН вече е отнел живота на повече от 25 млн. души по света.
Българската адаптация на шестата цел към конкретните проблеми на
ХИВ/СПИН, туберкулоза и сифилис е мотивирана от тяхната обществена
значимост, както и от тревожното нарастване на здравните показатели по
тези заболявания през последните години. Целите за България до 2015 г.
са: да се спре епидемията от СПИН преди тя да е имала шанс да започне;
двойно намаляване на заболяванията от туберкулоза; четворно намаляване на
заболеваемостта от сифилис в сравнение с нивата от началото на века.
Много хора смятат, че решаването на проблемите, свързани с околната
среда в България, може да бъде оставено на заден план, поради нарастващия
проблем с бедността. Двата проблема обаче са тясно свързани и опазването
на околната среда е фактор за напредъка на човешкото развитие в страната.
България е сред най-богатите на биологично разнообразие европейски страни.
В същото време тя трябва да преустанови загубата на природни ресурси.
Значително трябва да се подобри животът на обитателите на бедните квартали
и селата. Заложените до 2015 г. цели са ориентирани към: интегриране на
принципите на устойчиво развитие в регионалните политики и програми;
намаляване на броя на хората, които нямат достъп до чиста питейна вода и
надеждна канализационна инфраструктура.
Подобряването на състоянието на околната среда до голяма степен
зависи от изпълнението на изискванията на ЕС в сферата на околната среда.
Изпълнението на целите за намаляване на емисиите на въглероден диоксид
(Протокола от Киото) изисква: рехабилитация на замърсяващите енергийни
мощности, приоритетно изграждане на централи за комбинирано
производство на енергийна ефективност във всички сектори на икономиката
и в крайното потребление на енергия, увеличаване на дела на възобновяемите
източници на енергия, газифициране на населените места за производствени
и битови нужди и подобряване на обществения транспорт.
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Постигането на целите за канализационната система предвижда
приоритетноизгражданенаканализационнимрежииградскипречиствателни
станции за отпадъчни води за населени места с над 2000 жители до 2015
г. По отношение на водоснабдителната система присъединяването към ЕС
изисква доизграждането на мрежата и замяната на азбестоциментовите
тръби с чугунени и PVC тръби. Осигуряването на устойчива околна среда
изисква конструктивен и резултатен диалог между държавните институции,
неправителствените екологични организации, научните среди и бизнеса, от
който се очаква да спазва екологичните норми.
Осмата Цел на хилядолетието за развитие поставя задачата за
създаване на глобално партньорство за развитие. Подтекстът на тази цел е
да окуражи съдействието и ангажимента на богатите държави за постигане
на останалите седем цели в бедната част на света. С предстоящото тогава
членство в Европейския съюз, България не може да очаква безвъзмездна
хуманитарна помощ или редукция на дълга. Затова българската адаптация
на тази цел е ориентирана към устойчиво партньорство с развитите страни
под формата на привличане на чуждестранни инвестиции и увеличаване на
търговията. Целта е до 2015 г. делът на преките чуждестранни инвестиции
в БВП да достигне 15%, а делът на външния дълг в БВП да достигне 55%.
В резултат на привеждането на Целите на хилядолетието за развитие
съобразно действителността в България става ясно, че в страната трябва
да се полагат сериозни усилия, за да се подобри животът на хората в
съответствие с глобално заложения план до 2015 г. В този смисъл темата
развитие е актуална за реалността в България в годините на прехода и
поставянето й в рамките на глобалната перспектива определено подпомага
националните усилия за повишаване стандарта на живот.
5.3. Българската политика на сътрудничество за развитие в рамките
на ЕС след 2007 г.
В периода 2001-2006 г. позицията на България спрямо темата
развитие постепенно се променя. Два са факторите на въздействие.
Единият е свързан с предстоящото присъединяване на страната към ЕС и
по-конкретно с изискването, заложено в мониторинговите доклади на
Европейската комисия страната да изработи своя политика за развитие
като част от глава 26 „Външни отношения“. Другата промяна в статута
на България засяга придвижването ни към групата на страните с висок
индекс на човешко развитие според Доклада за човешко развитие на
ПРООН и оттеглянето във връзка с този факт на донорските организации
от България. Това са две условия, които недвусмислено изискват активна
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позиция по проблемите на развитието, както на държавно ниво, така и на
ниво обществено съзнание.
България като бъдещ член на ЕС започва подготвителна работа за
включване в европейската политика за развитие. Първата стъпка в
изграждането на национален капацитет по линия на сътрудничеството с
развиващите се държави е създаването през 2003 г. на сектор „Политика на
развитието и икономически въпроси“ в дирекция „ООН и глобални въпроси“
на Министерството на външните работи. Той наблюдава международното
сътрудничество за целите на развитието, включително техническото
сътрудничество в рамките на ООН. През 2004 година е създадена работна
подгрупа „Политика на развитие“, натоварена да подготвя нормативната база
по въпросите на помощта за развитието.
През февруари 2006 г. с постановление на Министерски съвет е създаден
Съвет за участие на България в международната помощ за развитие.
Документът е приет в изпълнение на ангажиментите за активно участие на
България в политиката за оказване на помощ на развиващите се страни, поети
с Договора за присъединяване към Европейския съюз. Функция на Съвета е
да координира изработването на проект за концептуална рамка на
националната политика за развитие, да подготви проект за нормативна база
и постоянно действаща национална структура, която да поеме функциите
по регламентиране и осъществяване на националната политика в областта
на предоставянето на помощ за развитие. Съветът се председателства от
министъра на външните работи. Намерението на Съвета е до края на лятото
на 2006 г. да бъде изяснена официалната философия на ОПР и начините за
сътрудничество с НПО.
Както на правителствено, така и на неправителствено ниво започват плахи
стъпки в посока на изграждане на структури, които да осъществяват дейност в
подкрепа на развитието или застъпничество за развитие в България. Началото
е поставено през март 2006 г. на семинар по изграждането на Платформа на
нестопанските организации в България и Конференция по международно
развитие, съвместно с представители от европейските организации „ТРИАЛОГ“
и КОНКОРД. От българска страна участва инициативна мрежа на петнадесет
НПО. Основната цел на семинара е да се създаде Национална платформа за
сътрудничество с държавните институции за осъществяване на официалната
помощ за развитие в България. Обединилите се НПО изразяват намерение
да работят заедно по обща програма, чиято основна цел е намаляването на
бедността, защита на правата на човека, в частност на правата на жените и
децата, развитие на образованието и утвърждаване на демокрацията.
На различни семинари европейските партньори запознават българските
си колеги с начините за оказване на официална помощ за развитие в
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разширения Европейски съюз, както и с актуалните предизвикателства пред
неправителствените организации в областта на развитието (НПОР) на
национално и международно ниво. Специален акцент се поставя върху
изработването на политики и провеждането на застъпничество. Следва
обсъждане на структурата на българската НПОР платформа, обученията и
повишаването на публичното разбиране на въпросите за развитието, както
и начините на финансиране, изграждането на капацитет и работата в мрежа.
През 2009 г. е основана Българската платформа за международно развитие.
Тя обединява в мрежа 23 авторитетни неправителствени организации,
работещи в различни сфери на развитието. Членовете на БПМР работят по теми
като образование за развитие, здравеопазване, джендър проблематика, околна
среда и устойчивост. Целта на платформата е да бъде активен и легитимен
партньор на държавните институции при изпълнението на ангажиментите на
България към политиката на Европейския съюз за сътрудничество и развитие
по отношение на трети страни. Организацията взема активно участие в
обсъждането на политиката със заинтересованите страни, като е припозната
за надежден партньор от българските институции. През 2015 г. се подписва
Споразумение за сътрудничество в областта на развитието с Министерството
на външните работи.122
С присъединяването си към ЕС през 2007 г. България поема ангажимента
да подпомага по-слабо развитите страни, определени като получатели на
такава помощ. Като нова държава членка тя трябва да се стреми отпусканата
от нея ОПР да достигне 0,33% от брутния ѝ национален доход (БНД). За
да бъдат изразходвани ефективно средствата, предоставяни по линия на
сътрудничеството за развитие, както и да бъдат определени отговорните
институции и установени правилата и механизмите за финансиране,
планиране и управление, през август 2011 г. Министерският съвет приема
Постановление № 234/ПМС за политиката на Република България на участие
в международното сътрудничество за развитие. Чрез него се установяват
основните цели, принципи и приоритети на българската политика за
развитие. Постановлението е и единственият до този момент нормативен
документ на българската държава, който определя както целите, принципите
и приоритетите на българската политика на развитие, така и начина и
механизмите за предоставяне на официалната помощ за развитие.
Според разпоредбите на Постановление № 234 сътрудничеството за
развитие е неразделна част от външната политика на Република България и
допринася за постигане на целите ѝ. Официалната помощ за развитие (ОПР)
е средство за насърчаване на устойчивия растеж на развиващите се страни.
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Тя служи и за подпомагане на тяхното интегриране в световната икономика
и изграждането на по-справедливи и демократични общества.
5.3.1. Цели, принципи и приоритети на българската политика за
развитие
Според разпоредбите на ПМС № 234 от 2011 г. конкретните цели и
задачи на политиката на развитие се определят чрез средносрочно планиране
с участието на всички заинтересовани страни, включително гражданското
общество, а изпълнението им подлежи на публичен контрол. Формулирането
им, както и определянето на средносрочните приоритети и разходването
на средствата по многостранна и двустранна линия, се определят и от
стратегически документи, под формата на средносрочни програми за помощ
за развитие и хуманитарна помощ за период между 3 и 5 години, приемани с
решение на Министерския съвет.
Целите на българската политика на развитие са в унисон с тези на
Европейския съюз и на ООН, като отразяват и българските национални
приоритети. Сред тях са борбата с бедността, укрепване на социалното и
устойчивото развитие и икономическата интеграция на развиващите се страни
в световната икономика. В Средносрочната програма за помощ за развитие
и хуманитарна помощ 2016-2019 г.123 целите на българската политика са
обвързани с Европейския консенсус за развитие и тези на Програмата на ООН
за устойчиво развитие на света до 2030 г.
Според Средносрочната програма целите и областите на помощта за
развитие отчитат специфичния български опит и капацитет, създаден в
годините на прехода. Взети са предвид икономическите реалности и нуждата
от оптимално насочване и изразходване на заделения финансов ресурс за
осъществяване на българската политиката на сътрудничество за развитие.
България споделя опита си в процеса на демократичен и пазарен преход със
страните от Западните Балкани и Източното партньорство. По този начин
България цели да предаде опита си от изграждане на работещи представителни
институции и от процеса на приобщаването към ЕС.
Сред основните мотиви за предоставяне на българска помощ за развитие
и хуманитарна помощ, залегнали в документа са: принос към поетите
международни ангажименти и споделяне на отговорности за глобалното
развитие; изпълнение на морален ангажимент да подпомага страните в
развитие, така както тя доскоро е била подпомагана. Заради важната промяна в
положението на България в международната общност тя има потребността да
Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ 2016-2017 г.
https://www.mfa.bg/uploads/files/Documents/Normativni/Srednosrochna%20Programa_2016-2019.pdf
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се утвърди като донор на предвидима и съобразена с нуждите на партниращите
държави помощ за развитие.124
С участието си в международното сътрудничество за развитие България
се стреми да допринесе най-общо за постигане на траен мир, сигурност и
стабилност в света на основата на ценностите на демокрацията, плурализма,
върховенство на закона и зачитането на правата на човека. На преден план
се извежда борбата с бедността и постигането на устойчиво развитие, а сред
видимо специфичните мотиви е записана задачата да се укрепва сигурността и
стабилността в съседните на България региони. Не на последно място се цели
утвърждаване на доброто име и на международния авторитет на България125.
Признава се ключовото значение на принципа за ефективност и
съобразяването с критериите за оценка, разработени от Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и с добрите международни
практики. Логично е поставен акцент върху съгласуваност и взаимна
допълняемост на българската политика в областта на развитието с тази на ЕС
и на другите държави членки. От гледна точка на принципа за собственост
или принадлежност е декларирано, че основен принцип е съобразяването с
приоритетите на страните-получатели. В търсене на ефективност се приема
принципът, че помощта би трябвало да се съсредоточи върху ограничен кръг
партньори и области на действие. Записан е важният за неправителствените
организации принцип за сътрудничество с НПО, частния бизнес, академичните
среди и други заинтересовани обществени групи.126
Приоритетите в българската политика за развитие отразяват
традиционните ни исторически, икономически и културни връзки със
страните партньори, географската близост, както и тяхната политическа воля
за сътрудничество. Тематичните и секторните направления на помощта са
съобразени с нуждите на партньорите, с наличния опит, експертиза и ресурси
от българска страна, както и с досегашното сътрудничество по линия на
политиката за развитие. Приоритетите се извеждат съобразно географски,
секторни и тематични разделителни линии.
Географската линия обхваща Западните Балкани, Черноморския регион,
Близкия изток и Северна Африка. Добавени са най-слабо развитите страни,
в това число и страните от региона на Африка, Карибите и Тихоокеанския
басейн (АКТБ), които се определят като приоритетни за помощта за развитие
на ЕС, в това число и на България, с оглед постигането на напредък по
ЦУР. Западните Балкани са неоспорим приоритет с външнополитическо и
124
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външноикономическо значение. България остава ангажирана с европейската
и евроатлантическата интеграция на тези държави и с инструментите на
помощта за развитие може да оказва съдействие при процесите на
демократични реформи, защитата на правата на човека, укрепването на
върховенството на закона, на гражданското общество, на пазарната
икономика и др. България има интерес от икономическото и социалното
развитие на страните партньори и поради наличието на български общности
в някои от тези държави. Същото се отнася и за Черноморския регион, където
има достатъчно институционални, културни и икономически предпоставки
за сътрудничество. Специално внимание се отделя на страните от Близкия
Изток и Северна Африка в резултат на продължаващите кризи, имащи
косвени последици и върху страната ни127.
По сектори приоритет се отдава на опазването на околната среда, на
образованието, на по-широката търговска и инвестиционна дейност. Опитът
на българските специалисти може да се предава за постигане на целите,
свързани с устойчивото управление на земеделието и храните. Акцент се
поставя на защитата на културното многообразие и на потенциала на България
да подпомага развитието на административния капацитет на културния
сектор в страните партньори. Има добри практики в областта на сексуалното
и репродуктивно здраве, които българските специалисти и организации от
неправителствения сектор могат да споделят.
Тематичната линия в определянето на приоритетите е подчинена на найширока подкрепа за изграждане на демократични и отговорни институции, за
защита на правата на човека, за социално включване на маргинализиранитет
групи. Едно от големите предизвикателства в тази група приоритети е
работата по преодоляване на първопричините на миграцията, като усилията
са насочени към ефективно управление на миграцията при зачитане на
човешките права.
5.3.2. Форми и механизми на предоставяне на помощ за развитие
Българската помощ за развитие и хуманитарна помощ се предоставя чрез
многостранно и двустранно сътрудничество.
По многостранна линия България участва в процеса на вземане на
решения в многостранни механизми на сътрудничество за развитие в рамките
на ООН, нейните специализирани агенции, програми и други международни
организации. Страната ни има финансов принос към Организацията на ООН за
Определянето на изброените географски направления не изключва осъществяването на проекти и в
други страни и региони, в които могат да се открият нови подходящи възможности за сътрудничество
с България като държава донор.
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образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ),
Службата на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН),
Световната здравна организация (СЗО), Международния комитет на Червения
кръст, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец,
Програмата на ООН за развитие (ПРООН), Фонда на ООН за населението
(ФНООН) и др.
В рамките на ЕС България дава финансов принос и участва в процеса на
вземаме на решения от Европейския фонд за развитие (ЕФР) и инструментите за
външна помощ на ЕС, в това число Инструмента за сътрудничество за развитие,
Инструмента за предприсъединителна помощ, Европейския инструмент за
съседство и партньорство, Инструмента, допринасящ за стабилност и мир,
Инструмента за укрепване на демокрацията и правата на човека, специалните
доверителни фондове на ЕС за справяне с първопричините на миграцията и
нестабилността, Европейския фонд за демокрация, както и други механизми,
създадени по линия на ЕС.
България дава финансов принос към международните финансови
институции, в това число Международната банка за възстановяване и развитие
(МБВР), Международната финансова корпорация (МФК), Черноморската
банка за търговия и развитие (ЧБТР) и др., които са и важен фактор за
изпълнението на Целите за устойчиво развитие.
Чрез финансов принос, както и с военен или цивилен персонал в
мироопазващи мисии и операции на ООН, в граждански и военни мисии на
ЕС, както и в мисии под егидата на ОССЕ, България оказва и подкрепа на
страни в процес на следконфликтно възстановяване.
По двустранна линия България предоставя помощ за развитие, като
осъществява инициативи и проекти в приоритетните страни партньори.
Конкретните проекти и инициативи относно двустранната помощ за
развитие с всяка страна партньор се включват в годишните планове за помощ
за развитие и в стратегическите програми, които МВнР разработва, по негова
преценка, с участието на страните партньори и на заинтересованите
ведомства.
Помощта за развитие по двустранна линия се предоставя под формата
на техническа и експертна помощ; обучение на кадри; финансова подкрепа,
включително опрощаване на дългове; доставки на стоки в случаи на
хуманитарна криза; инвестиции или дарения, включително с публичночастно партньорство. Предвидено е предоставяне на ресурси за изпълнение
на одобрени проекти на национални или международни неправителствени
организации (НПО), работещи в държавата-партньор.128
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Разработени са четири приоритетни програми, чрез които се финансират
проекти и инициативи по двустранна линия:
•Програма за изграждане на административен капацитет и демократични
институции.
• Програма за създаване на социално значима инфраструктура в малки
населени места с цел да се подобри качеството на инфраструктурата в
съответната област.
• Програма за отпускане на стипендии за обучение в български висши
училища.
• Програма за повишаване на подготвеността и устойчивостта към
бедствия и аварии, която е насочена към изграждане на местен
капацитет с цел повишаване на подготвеността и устойчивостта към
бедствия и аварии.129
Съгласно отчетената от българската държава ОПР към ОИСР,
българската помощ за развитие е увеличена в абсолютни стойности и като
процент, достигайки 0,13% от БНД през 2016 г. (сравнено с 0,08% през 2015
г.). Делът на двустранната помощ е значително увеличен, като през 2016 г.
достига 18,03%, докато през 2015 г. е бил едва 3,42% от отчетените към ОИСР
средства за ОПР. Значителна част от това увеличение обаче е следствие от
разходи за мигранти и бежанци, достигащи 12% от общата помощ. Делът на
помощта, докладвана като дадена по многостранна линия, е 81,97%130.
5.3.3. Нормативна база, формулиране и
управление на помощта за развитие
Едва четири години след като става член на ЕС, България приема първия
нормативен акт, който урежда участието на страната в международното
сътрудничество за развитие и начина на предоставяне на официална помощ за
развитие. Въпреки измененията и допълнения на ПМС № 234 през годините,
то остава акт на Министерския съвет на страната и не позволява достатъчна
гъвкавост при разходването на средствата.
През 2016 г. по заявка на МВнР и по реда на ЗОП Българският център
за нестопанско право (БЦНП) изготвя анализ на нормативната база относно
политиката за развитие в новите държави членки на Съюза. Анализът
показва, че държавите, присъединени след 2002 г., са уредили своето участие
в областта на развитието със закони. В повечето от тях, според
129
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пак там

CONCORD AidWatch 2017.
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2017/10/CONCORD_ Report_2017_web.pdf?86d384&86d384
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разпоредбите на закона, помощта за развитие се предоставя от страна на
държавна или изпълнителна агенция, а формулирането на политиката е в
ръцете на компетентното министерство. Липсата на агенция, натоварена с
оперативните задачи по подбора, финансирането и мониторинга на
проектите в страните партньори, води до положение, при което едно и също
структурно звено в рамките на МВнР да формулира и да изпълнява
политиката на страната в областта на развитието.
В резултат на направения анализ МВнР изготвя проект на закон, чрез
който се цели по-ефективно изразходване на средствата. Две са
предизвикателствата, които законът следва да преодолее. Първото е
нуждата от оптимизиране на координацията между структурните звена на
МВнР, които са натоварени да осъществяват дейностите по предоставяне на
помощта. Предвидено е въвеждане на изпълнителна агенция, която да бъде
изцяло посветена на тази дейност, включваща в себе си всички необходими
експерти: експерти по развитие, финансисти, юристи и др., чиято
комуникация да бъде пряка, а работата им да бъде по-добре координирана
и оптимизирана. Второто предизвикателство е свързано с необходимостта
проекти, надвишаващи праговете на Закона за обществените поръчки (ЗОП)
да бъдат финансирани според неговите разпоредби. Проектът на закон
въвежда понятието „грант“. На практика проектът на закон цели частично
дерогиране на ЗОП, така че грантът да бъде безвъзмездна целева финансова
помощ, която да бъде предоставяна по приоритетните програми в рамките на
одобрен за финансиране проект, като бенефициентът изразходва получените
средства по реда на ЗОП.
В рамките на подписаното през 2015 г. Споразумение за сътрудничество
между БПМР и МВНР са проведени и разговори с гражданския сектор, по
време на които се откроява и още един отворен въпрос, който не е уреден
от действащата до момента нормативна база. Според разпоредбите на Закона
за държавния бюджет в чл. 10, ал. 4, се утвърждават „целеви текущи и
капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и
хуманитарна помощ, общо в размер на 6 000,0 хил. лв., които не могат да
бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства
могат да се разходват за администриране на помощта“.131 Текстът на практика
ограничава възможността със средства, предоставяни като официална помощ
за развитие, да бъдат финансирани проекти на български организации, които
те биха изпълнявали в страните партньори. Това се разглежда като недостатък,
тъй като от една страна практиката на големите донори е средствата да се
предоставят на организации от страната донор, осъществяващи дейностите
Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. На адрес:
<https://www.minfin.bg/upload/35447/Proekt-ZDBRB-2018.pdf>
131
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в партньорство с местни организации в страната реципиент, а от друга –
принудени да финансират своите проекти за развитие в страните партньори
чрез чужди донори, българските организации предоставят своето ноу-хау в
проекти, популяризирани и отчитани като успехи на големите международни
донори. Така българската държава губи и възможността да изпълнява част от
заложените в стратегическите си документи цели.
Въпреки активната работа по подготвянето на нов закон за
сътрудничеството за развитие, заради оставка на кабинета и последвалите
предсрочни парламентарни избори през 2017 г., както и стартирането на
подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз,
законът остава само като проект, обсъждан в междуведомствена работна група,
но не достига нито до обществено обсъждане, нито бива внесен в парламента. В
резултат начинът на формулиране, финансиране и управление на българската
помощ за развитие остава в рамките на приетото през далечната 2011 г.
ПМС № 234. Според неговите разпоредби министърът на външните работи
ръководи дейностите по формирането и осъществяването на политиката на
развитие. Министърът се подпомага от компетентните структурни звена в
Министерството на външните работи. Според устройствения правилник на
МВнР това е отдел „Международно сътрудничество за развитие“ на
дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“.
Посолствата на Република България в страните партньори също участват
в процеса на формирането и осъществяването на политиката на развитие,
като поддържат контакти със заинтересованите лица и правят предложения
относно съдържанието на политиката и формите на реализирането на
сътрудничеството. По многостранна линия постоянните представителства на
Република България при международните организации участват в работата
по формирането и съгласуването на политиката на развитие, включително
в разработването на концептуални подходи по въпросите на развитието, и
съдействат за осъществяване на координация с други страни донори и
със страни партньори по въпроси на участието на Република България в
многостранни механизми на сътрудничество за развитие.
В допълнение всички останали министерства на страната подпомагат
формирането и осъществяването на политиката на развитие в сферата на своята
компетентност. Тази дейност се осъществява и в партньорство с гражданското
общество, местните власти и бизнеса. Политиката се координира и с други
донори, посредством съществуващите международни механизми, в рамките
на международните организации, Европейския съюз, специализираните
агенции, както и по двустранна линия.
Координацията между различните компетентни ведомства и съгласуването
на политиката с тях, както и с гражданското общество, се осъществява в
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рамките на Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално
сътрудничество“, който има консултативни функции. Председател на
Съвета е министърът на външните работи, като във формат Международно
сътрудничество за развитие са включени като членове заместник-министър на
външните работи, заместник-министър на финансите, заместник-министър на
икономиката и енергетиката, заместник-министър на образованието и науката
и заместник-министър на вътрешните работи. Във формат „Регионално
сътрудничество“ Съветът е разширен и включва заместник-министрите на
повечето министерства в страната. По време на заседанията на Съвета във
формат „Международно сътрудничество за развитие“, могат да бъдат канени
представители на структурите на гражданското общество, които имат интерес
към политиката на развитие.
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Думите и абревиатурите, свързани с международно
сътрудничество за развитие

Adaptation Fund (AF) – Фонд за адаптация към климатичните промени –
финансира проекти и програми, които помагат на уязвими общности в
развиващите се страни да се адаптират към климатичните промени.
Инициативите са базирани на потребностите и приоритетите на страните.
Фондът за адаптация е изграден съгласно Протокола от Киото на
Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени и е предоставил
477 млн. щатски долара в 77 страни след 2010 г. Фондът се финансира
отчасти от правителствени вноски и частни донори, както и с 2% дял от
постъпленията от сертифицирани намаления на емисии (CER), издадени
съгласно проектите на Механизма за чисто развитие, предвиден по
Протокола от Киото.
African Peace Facility (APF) – Механизъм за подкрепа на мира в Африка
(МПМА) – Правното основание за МПМА е Споразумението от Котону и
той се финансира чрез Европейския фонд за развитие (ЕФР). Механизмът
за подкрепа на мира в Африка е създаден през 2004 г. в отговор на искане
на африкански лидери. Преките бенефициенти на подкрепата по линия на
МПМА са Африканският съюз, африканските регионални икономически
общности и регионалните механизми. От 2004 г. насам МПМА е получил
финансиране от ЕС в размер над 2,7 млрд. евро. Трите основни направления
на действие са изграждането на капацитет, операциите за поддържане на
мира и разработването на механизъм за ранно реагиране.
African Union (AU) – Африкански съюз (АС) – Африканският съюз е
международна организация, обединяваща 55 държави от Африка. Основана
на 9 юли 2002 година, тя е правоприемник на Организацията за африканско
единство. Сред основните цели на Африканския съюз са политическата и
обществено-икономическа интеграция на континента, изготвянето на общи
позиции на африканските държави на международната сцена и поддържането
на мира и политическата стабилност. Организацията неколкократно изпраща
свои военни контингенти в различни африкански страни – Бурунди, Судан,
Сомалия. Най-важните решения на Съюза се взимат от Събранието на
Африканския съюз, среща на държавните и правителствени ръководители

105

на членуващите страни, провеждана два пъти в годината. Седалището на
секретариата на Комисията на Африканския съюз се намира в Адис Абеба,
Етиопия.
Aid effectiveness – Ефективност на помощта – постигане на предварително
определени резултати от икономическото развитие и развитието на
човешкия капитал. Основни източници са намаляване дела на свързаната
с условия помощ, изграждането на потенциал за икономическо развитие,
устойчивост на действията за подобряване на ефективността на държавното
управление.
Aid efficiency – Ефикасност на помощта – резултати от програмите за развитие
от гледна точка на направените разходи. Постигнатите резултати могат да
се измерват с прилагане на определени показатели за развитие, изведени
по емпиричен път, включително на базата на опит от реализиране на
предходни програми в областта на съдействието за развитие.
Aid for Trade – Помощ за търговия – специален механизъм на Световната
търговска организация за включване на развиващите се страни в световната
търговия, създаване на собствен потенциал за разширяване на външната
търговия. Представлява система от мерки в областта на политиката за
развитие, която е насочена към разширяване на възможностите на
развиващите се страни да укрепват своя търговски потенциал. Тя включва
техническа помощ, съдействие за развитие на търговската инфраструктура,
създаване на производствени мощности.
Aid Fragmentation – Фрагментация на помощта – голям ръст на идентични
проекти, реализирани от различни донори, в един сектор, в една странареципиент на помощ.
Aid Transparency Index – Индекс за прозрачността на помощта – единствена
независима мярка за прозрачността на помощта сред големите агенции за
предоставяне на помощ за развитие. През 2011 г. водещите донори поемат
ангажимент да предоставят открито информация за своите проекти като
част от уговореното в Бусан „Партньорство за ефективно сътрудничество за
развитие“.
Aid volatility – Нестабилност на помощта – неустойчивост на доставките на
помощта, отклоняване на реалните доставки на обещан обем помощ.
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Asian Development Bank (ADB) – Азиатската банка за развитие (АБР) е
регионална банка за развитие, създадена през 1966 г. за насърчаване на
икономическото и социалното развитие в Азия и Тихоокеанския басейн
чрез заеми и техническа помощ. В нея членуват 67 държави – 48 от региона
и 19 от други части на света. Нейната мисия е да помогне на развиващите
се страни-членки за намаляване на бедността и подобряване на качеството
на живот на своите граждани.
Asia Pacific Development Effectiveness Facility (AP-DEF) – Механизъм
за ефективност на развитието в Азиатскотихоокеанския регион (AP-DEF) –
подкрепя страните да изпълняват националните си планове за финансиране
на сътрудничеството за развитие. Механизмът е платформа за регионален
диалог, сътрудничество и споделяне на знания и опит.
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – Асоциацията на страните от
Югоизточна Азия, често наричана АСЕАН, е политическа, икономическа
и културна организация на 10 държави от Югоизточна Азия. АСЕАН е
основана през 1967 г. от представители на Индонезия, Малайзия,
Филипините, Сингапур и Тайланд. По-късно членове на организацията
стават Бруней, Бирма (днес Мианмар), Камбоджа, Лаос и Виетнам. Тя се
стреми към ускоряване на икономическия растеж, обществения напредък и
културното развитие в странитечленки и към защита на мира и стабилността
в региона. Организацията е форум, даващ възможност на членуващите в
нея страни да обсъждат мирно спорните въпроси помежду си. АСЕАН се
оценява като успешна регионална група в развиващия се свят, препоръчва се
като успешен модел за търсене на сила и хармония в рамките на различията.
Basic education – Основно образование – комплекс от образователни мерки,
осъществявани в рамките на формално и неформално образование,
насочено към удовлетворяване на основни, базисни учебни потребности.
В съответствие с Международната стандартна класификация на
образованието основното образование включва начално образование
– първи етап на основното образование – и първи етап на средното
образование – втори етап от основното образование.
BetterAid – международна неправителствена организация, която обединява
над 700 граждански организации за развитие и работи от 2007 г. насам за
сътрудничество за развитие и за поставяне на въпроса за ефективността
на помощта за развитие. Организацията ръководи много дейности,
включително консултации и проучвания на терен. Участва активно в
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подготовката на Четвъртия форум на високо равнище за ефективността на
помощта за развитие в Бусан през 2011 г.
Bilateral Development Aid – Двустранна помощ за развитие – доброволна
помощ от една държава за друга с цел развитие, оказвана на базата на
двустранно междудържавно споразумение.
Biodiversity – Биоразнообразие – Биоразнообразието или биологичното
разнообразие е научен термин, с който се обединяват всички живи форми
на Земята. То може да има и локален характер, като напр. да обединява
всички растителни и животински видове в дадена екосистема.
Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) – Финансова инициатива за
биоразнообразие. ПРООН и Европейската комисия са инициатори на тази
иницатива, представяна като глобално партньорство за адресиране на
предизвикателствата пред финансирането на биоразнообразието по
всеобхватен начин – като стимулира увеличени инвестиции в управлението
на екосистемите и биоразнообразието. Към инициативата се присъединяват
правителството на Германия и Швейцария, последвани от правителството
на Норвегия и Фландрия. Общо 30 страни подкрепят инициативата.
BRICS – БРИКС – наименование на група страни с влияние в международната
икономика. Представлява акроним от имената на английски на Бразилия,
Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка (Brazil, Russia, India,
China, South Africa). Членовете на БРИКС се приемат като най-бързо
развиващите се големи страни на света. Определящо е наличието на важни
за световната икономика ресурси. Страните правят стъпки за увеличаване на
политическото си сътрудничество, главно за да могат да бъдат равностоен
опонент на САЩ в световните търговски споразумения. Включването им
в политика за развитие се изразява включително в изграждането на Нова
банка за развитие (НБР).
Bulgarian Platform for Iternational development (BPID) – Българска
платформа за международно развитие (БПМР) – основана в началото на
2009 г., обединява в мрежа 23 авторитетни неправителствени организации,
работещи
в
сферата
на
образованието,
здравеопазването,
равнопоставеността на жените, околната среда и устойчивото развитие.
Целта на платформата е да бъде активен и легитимен партньор на
държавните институции при изпълнението на ангажиментите на България
към политиката на сътрудничество за развитие.
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Busan Partnership for effective development cooperation – Партньорство за
ефективно сътрудничество за развитие от Бусан – Споразумението за
партньорство от Бусан изразява постигнатия консенсус между голям брой
правителства и организации относно принципите за ефективност на
международното сътрудничество за развитие. Документът от Бусан
осигурява рамка за непрекъснат диалог и усилия за повишаване на
ефективността на сътрудничеството за развитие. Пряк резултат е
изграденото „Глобално партньорство за ефективно сътрудничество за
развитие“. Глобалното партньорство осигурява отчетност на политическо
равнище за изпълнението на ангажиментите от Бусан.
Capital Fundamentalism – Капиталeн фундаментализъм – парадигма,
определяща характера на зависимостта между темповете на икономически
растеж и темпа на нарастване на инвестициите като линейна функция,
при което увеличеният обем инвестиции автоматично води, според
концепцията, до повишаване на темповете на икономически растеж.
Center and Periphery – Център и периферия – предложено от аржентинския
икономист Раул Пребиш разделяне на света на две групи страни: център
(богатите страни от Севера) и периферия (бедните страни от Юга).
Centre for Development and Enterprise (CDE) – Ценър за развитие и
предприемачество (ЦПР) – това е независима нестопанска организация
в Република Южна Африка, създадена през 1995 г. Центърът е една от
водещите изследователски организации с фокус върху проблеми на
националното развитие и тяхното значение за постигането на включващ
икономически растеж и демократичен ред.
Centre for the Development of Enterprise (CDE) – Център за развитие на
предприемачеството (ЦПР) – това е съвместна институция на страните от
АКТБ и ЕС в рамките на Споразумението от Котону. Финансовите ресурси
идват предимно от Европейския фонд за развитие. Целта е да се осигури
развитието на професионално предприемачество в частния сектор на
страните от АКТБ.
Civil-society organisations – Local Authorities CSO-LA – това е тематична
програма за периода 2014-2020 г., която има за цел да усили връзките на
гражданските организации и местната власт за укрепване на способността
им да предоставят услуги на най-наранимите части от населението с цел
намаляване на бедността. Тя укрепва капацитета на неправителствените
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актьори за съгласуван с държавата и информиран подход към решаването
на проблеми с бедносттта.
Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters – Комитет
на експертите на ООН относно международно сътрудничество по
данъчни въпроси. Субсидиарен орган на ИКОСОС, отговаря за преглед и
обновяване на Модел на конвенция на ООН за двойно данъчно облагане
между развити и развиващи се страни и Наръчник за преговори за
двустранни данъчни договори между развити и развиващи се страни.
Рамка за диалог за международно сътрудничество по данъчни въпроси,
предоставя техническа помощ по данъчни въпроси на развиващи се страни
и на страни в преход.
Committee on Development (DEVE) – Комисия за развитие към Европейския
парламент – отговаря за популяризирането на политиката на ЕС за развитие.
Ангажира се с политическия диалог с развиващите се страни, на двустранно
равнище и в международните организации и междупарламентарните
форуми, отговаря за помощта, както и за споразуменията за сътрудничество
с развиващите се страни.
Common Agricultural Policy (CAP) – Обща селскостопанска политика на
Европейския съюз – за подпомагане производството на храна за Европа,
гарантиране на безопасността на храните, предпазване от нестабилност на
цените и от пазарни кризи, подпомагане на инвестициите, поддържане на
жизнеспособни селски общности с диверсифицирана икономика, създаване
и поддържане на работни места в хранително-вкусовата промишленост,
опазване на околната среда и хуманно отношение към животните. Реформите
от 2013 г. целят по-екологични земеделски практики, научни изследвания
и разпространяване на знания, по-справедлива система за подкрепа на
фермерите, засилване на позициите на фермерите в хранителната верига.
Common foreign and security policy (CFSP) – Обща външна политика и
политика на сигурност (ОВППС) – това е външната политика на
Европейския съюз. Вземането на решения по отношение на ОВППС изисква
единодушието на държавите-членки на ЕС. Те действат заедно, защото
по този начин действията им придобиват по-голяма тежест, отколкото
когато представляват самостоятелно провеждани политики. Председател и
представител на ОВППС е върховният представител на Европейския съюз
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, понастоящем
Федерика Могерини. Държавите-членки са обвързани с клауза за лоялност
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към ЕС. Те трябва активно и безрезервно да подкрепят ОВППС; да се
въздържат от всяко действие, което противоречи на интересите на Съюза
или може да накърни неговата ефикасност в международните отношения;
да работят заедно за развитието на взаимна политическа солидарност.
Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) – Общност
на страните от Латинска Америка и Карибския басейн – регионален блок
от 33 държави от Латинска Америка и Карибите. Организацията има за
цел да обедини всички латиноамерикански и карибски държави, за да
укрепи политическата, социалната и културната интеграция на региона,
да подобри качеството на живот, да стимулира икономическия растеж и да
подобри благосъстоянието на народите си. CELAC е наследник на Групата
Рио и CALC.
Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) – Обща
програма за развитие на селското стопанство в Африка – панафриканска
мрежа, политическа рамка на Африка за реформа в селското стопанство,
създаване на богатство, добро изхранване, икономически растеж и
просперитет за всички.
Concessional loan – Преференциален заем – в практиката на предоставяне на
Официална помощ за развитие това е кредит, съдържащ грантов елемент в
размер не по-малко от 25%, а в по-широк смиъл кредит, лихвите по който
са по-ниски от пазарните.
CONCORD – European confederation of Relief and Development NGOs –
КОНКОРД – Европейската конфедерация на НПО за подпомагане и развитие
е съставена от 28 национални асоциации, 21 межународни мрежи и трима
асоциирани членове, които представляват над 2600 неправителствени
организации, подкрепени от милиони граждани в Европа. Организацията
е регистрирана по белгийския закон. Създадена е през 2003 г. и акронимът
е базиран върху „CONfederation for COoperation of Relief and Development
NGOs“. Организацията има за цел да укрепва ролята на европейските
неправителствени организации по въпроси на развитието и да влияе
положително на европейската политика за развитие – за справедлив и
устойчив свят.
Conference of the Parties (COP) – Конференцията на страните, известна като
COP, е органът за вземане на решения, който отговаря за наблюдението и
прегледа на изпълнението на Рамковата конвенция за изменение на климата.
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Тя обединява 197-те държави и територии – наричани „Страни“ – които са се
присъединили към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.
Cotonou Partnership Agreement (CPA) – Споразумението за партньорство
от Котону (СПК) – споразумението задава общата рамка на отношенията
на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ).
То е прието през 2000 г., за да замени Конвенцията от Ломе от 1975 г.
и обхваща отношенията на ЕС със 79 държави, включително
48 африкански държави на юг от Сахара. Целта на Споразумението от
Котону е намаляването и в крайна сметка изкореняването на бедността,
както и оказването на принос за постепенното интегриране на държавите
от АКТБ в световната икономика. В основата на споразумението стоят
3 стълба: сътрудничеството за развитие; икономическото и търговското
сътрудничество; политическото измерение.
DAC Network on Development Evaluation – Мрежа за оценка на развитието
на Комитета за подпомагане на развитието – уникален международен
форум, който събира одитори и експерти от агенции за сътрудничество за
развитие в страните членки на Комитета за подпомагане на развитието и от
многостранни институции по развитието. Цел на мрежата е да се увеличи
ефективността на политиките за сътрудничество за развитие. Като орган
към КПР на ОИСР мрежата развива насоки и стандарти за практическа
дейност. Домакин е на Изследователския център за оценка към КПР –
удобна за ползване база данни, съдържаща доклади за оценка на резултатите
от всички големи донори и от седем многостранни институции.
Debt relief – Освобождаване от дълг – представлява споразумение между
кредитори и страна-длъжник за облекчаване на дълговото бреме чрез
частично или пълно опрощаване на основния дълг, преструктуриране на
задълженията за сметка на изменени срокове на падеж на лихвите или
главницата и др.
Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVAW) –
Декларация за премахване на насилието срещу жени (A/RES/48/104)
– приета от Общото събрание на ООН през 1993 г. В резултат от
резолюцията през 1999 г. Общото събрание на ООН определи 25 ноември
за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жени.
Declaration on the Right to Development (UNDRTD) – Декларацията за
правото на развитие е приета през 1986 г. от Общото събрание на ООН с
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Рез. 41/128. Правото на развитие се приема като групово право, за разлика
от индивидуалните права. То е потвърдено през 1993 г. в Декларацията и
Програмата за действие от Виена като универсално и неделимо право и
като интегрална част от фундаменталните човешки права. Декларацията
за околната среда и развитието от Рио признава правото на развитие като
един от нейните 27 принципа. Правото на развитие е включено в мандата
на редица институции и специализирани организации на ООН.
Dependent/peripheral capitalism – Зависим или периферен капитализъм – тип
стопанска система, развиваща се според представители на неомарксистката
теория за неоколониализма в страните от „третия свят“ заради запазваща
се икономическа подчиненост и зависимост на процеса на развитие на
тази група страни спрямо интересите на развитите държави.
Development – Развитие – процес, насочен към повишаване на качеството на
живот на хората, измерено с равнище на доходите, качество на хранене,
медицинско обслужване, образователни услуги и др., чрез икономически
растеж и добро управление при защитени права на човека.
Development aid/development assistance – Помощ за развитие – предоставяне
на ресурси в различни форми – стоки, продоволствие, техническа помощ,
финансови средства, преференциални кредити и др. – на развиващите се
страни за удовлетворяване на основни потребности на населението, за
намаляване на бедността, за осигуряване на основни права и свободи, т.е.
съдействие за развитието на тези страни.
Development Assistance Committee (DAC) – Комитет за подпомагане на
развитието (КПР) – става част от ОИСР с решение на министрите от юли
1961 г. Той е уникален международен форум на големите донори на помощ,
влючително на 30-те члена на Комитета. Като наблюдатели участват
Световната банка, Международният валутен фонд и Програмата на ООН
за развитие (ПРООН). Мандатът на комитета включва стимулиране на
сътрудничеството за развитие, включително да допринася за устойчиво
развитие, за икономически растеж в полза на бедните, за намаляване на
бедността, за подобряване на жизнения стандарт в развиващите се страни
и за бъдеще, в което никоя страна няма да се нуждае от помощ.
Development committee (DC) – Комитет по развитието (КР) – това е форум
на Групата на Световната банка и Международния валутан фонд на
равнище министри за постигане на междуправителствен консенсус по
въпросите на развитието. Съдаден е през 1974 г. и се занимава с
трансфера на ресурси към развиващите се страни.
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Development Cooperation Forum (DCF) – Форум за сътрудничество за
развитие (ФСР) – създаден през 2007 г. към Общото събрание на ООН,
попада в структурите на ИКОСОС. Задачата на ФСР е да действа като
основен форум за донори и реципиенти, различен от този на Комитета
за подпомагане на развитието на ОИСР, в който да се споделя опит, да се
обсъждат добри практики и да се окуражава съгласуваност и ефективност
на помощта за развитие. Форумът събира министри и старши експерти
от развиващи се и развити страни, парламентаристи, представители на
неправителствени организации, на банки за развитие, на филантропски
фондации и на частния сектор.
Development Cooperation Instrument (DCI) – Инструмент за сътрудничество
за развитие (ИСР) – Целите и общите принципи на ИСР бяха формулирани в
съответствие с Договора от Лисабон и „Програмата за промяна“ в политиката
за развитие на ЕС. Основната му цел е намаляване на бедността. Допринася
за постигането на други цели на външната дейност на ЕС, по-специално
насърчаването на устойчиво икономическо, социално и екологично
развитие, както и насърчаване на демокрацията, върховенството на закона,
доброто управление и зачитането на правата на човека. ИСР покрива чрез
различните си програми всички развиващи се страни, с изключение на тези,
които са допустими за предприсъединителния инструмент. Съществуват
три специфични компонента: географски програми, тематични програми,
новосъздадена панафриканска програма.
Development Initiatives (DI) – Инициативи за развитие (ИР) – независима
международна организация за изследвания в областта на развитието,
ситуирана във Великобритания, която се фокусира върху ролята на
данните за намаляване на бедността и устойчивото развитие. Финансира
се от частни фондации и правителствени дарения от Великобритания,
Нидерландия, Канада, Швеция.
Development theory – Теория за развитието – наука, изучаваща причините за
изостаналостта в отделни страни и възможностите за нейното преодоляване.
Digital Divide – Дигиталното разделение – изоставане в използването на
информационнокомуникационни технологии и на Интернет в различните
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видове дейност между частни лица, компании и региони на света, намиращи
се на различно равнище на социално-икономическо развитие.
Directorate-General for International Cooperation and Development
(European Commission) (DEVCO) – Генералната дирекция за международно
сътрудничество и развитие – един от отделите на Европейската комисия.
Тя действа под ръководството на Европейския комисар за международно
сътрудничество и развитие. Дирекцията формулира задграничната
европейска политика за развитие. Нейната мисия е да допринася за
намаляване на бедността в развиващите се страни чрез стимулиране на
устойчиво развитиe, демокрация, мир и сигурност.
Doha Development Agenda (DDA) – Програма за развитие от Доха – Включва
търговските преговори в кръга Доха на Световната търговска организация и
въпроси, произтичащи от изпълнението на съществуващите споразумения.
Кръгът преговори в Доха в рамките на Световната търговска организация
носи неофициалното име Програма за развитие от Доха. Основната му
задача е да се подобрят търговските перспективи за развиващите се страни.
Domestic revenue mobilisation (DRM) – Мобилизиране на местни приходи
(ММП) – отнася се до генериране на местни ресурси от данъци и
неданъчни източници (такси, лицензии и др.). ММП създава допълнително
пространство за устойчиви бюджетни разходи, укрепва идеята за
собственост върху политиките и намалява зависимостта от чужда
помощ. Справедливостта на данъчната политика също се взема предвид.
Инициативата се подкрепя на международно равнище по-конкретно от
Световната банка и от Европейския съюз. Потвърдена е на срещи на Г20/Г-7, в ОИСР и с кулминация в срещата в Адис Абеба и Програмата на
ООН за устойчиво развитие до 2030 г.
Donor – Донор – държава или организация, предоставяща Официална помощ
за развитие.
Economic Community оf West African States (ECOWAS) – Икономическата
общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС) цели борба с
бедността; осигуряване на мир и сигурност в „горещите точки“ (Либерия,
Гвинея-Бисау), разоръжаване, борба с престъпността, контрабандата и
незаконното разпространение на леко въоръжение. Създадена е
транспортна и енергийна инфраструктура (строителство на железопътни
линии, магистрали, газопровод).
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Economic development – Икономическо развитие – процес на структурни
преобразования, в хода на който в продължение на дълъг период се
отбелязва ръст на реалния доход на човек от населението на фона на
намаляване на абсолютните мащаби на бедността и неравенството, което
да доведе до повишаване на равнището на живот, включително намаляване
на безработицата, подобряване на достъпа до образование, здравеопазване,
питейна вода и др.
Economic Partnership Agreements (EPAs) – Европейски партньорски
споразумения – договорени с африкански, карибски и тихоокеански
региони, ангажирани в процеси на регионална икономическа
интеграция.
European Centre for Development Policy Management (ECDPM) – независим
изследователски институт, занимаващ се международно сътрудничество
и политика за развитие в Европа и Африка. Основен източник на
финансиране е правителството на Нидерландия. Подкрепян е финансово
от правителствата на Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Ирландия,
Люксембург, Швеция и Швейцария. Изпълнява проекти, подкрепени от
Европейската комисия.
EU Code of Conduct on Complementarity and Division of Labor in Development
Policy – Кодекс за поведение на ЕС за допълняемост и разделение на труда в
политиката за развитие. Кодексът за поведение е приет през 2007 г. от Съвета
по общи въпроси и външни отношения и представители на правителствата
на страните членки. Кодексът за поведение определя оперативните
принципи на взаимно допълване в областта на сътрудничеството за
развитие. При отсъствието на международно признато определение на
допълняемост Комисията го определя като оптимално разделение на труда
между различните участници, за да се постигне оптимално използване
на човешките и финансовите ресурси. Това означава, че всеки участник
фокусира своята помощ върху области, в които може да добави най-голяма
стойност, като се има предвид това, което другите правят.
European Development Fund (EDF) – Eвропейски фонд за развитие (ЕФР) –
основният инструмент на ЕС за предоставяне на помощ за сътрудничество
за развитие с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн
(АКТБ), както и с oтвъдморските страни и територии (ОСТ). Договорът
от Рим от 1957 г. съдържа разпоредба за неговото създаване с оглед
предоставяне на техническа и финансова помощ първоначално на
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африканските страни, които по това време все още са колонизирани и
с които някои държави-членки са исторически свързани. Макар че по
искане на Европейския парламент от 1993 г., за фонда е запазен един ред
в бюджета на Европейския съюз (ЕС), ЕФР още не е включен в общия
бюджет на ЕС. Той се финансира от държавите-членки, подчинява се на
свои собствени финансови правила и се управлява от специален комитет.
Помощта, предоставена на държавите от АКТБ и ОСТ, ще продължи да се
финансира от ЕФР поне за периода 2014-2020 г. Общият финансов ресурс
на 11-ия ЕФР е 30,5 млрд. евро за периода 2014-2020.
European Economic Community (EEC) – Европейската икономическа
общност (ЕИО) има за цел създаването на общ пазар, основаващ се на
четирите свободи на придвижване, а именно: на стоки, хора, капитали и
услуги. Създадена е с подписването на 25 март 1957 г. на т. нар. Римски
договор от Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и
Франция. С влизането в сила на Договора от Маастрихт на 1 ноември 1993
г. се преименува на Европейска общност. С влизането в сила на Договора
от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз става правоприемник
на Европейската общност.
European External Action Service (EEAS) – Европейска служба за външна
дейност (ЕСВД) – Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е
дипломатическата служба на ЕС. Нейната цел е външната политика на ЕС
да бъде по-последователна и по-ефективна, като по този начин се засили
глобалното влияние на Европа.
European External Investment Plan (EIP) – Европейски план за външни
инвестиции (ПВИ) – предложен от Европейската комисия през септември
2016 г. с цел да стимулира инвестициите в партньорските държави от
Африка и региона на ЕС за съседство, да допринесе за постигане на
Целите за устойчиво развитие, да помогне за преодоляване на причините за
миграция. ЕПИ излиза извън рамките на класическата помощ за развитие,
той ще привлича частни инвеститори в случаите на жизнеспособни
бизнес предложения за устойчиво развитие. Той ще свърже смесеното
финансиране, техническата помощ и стратегическия и политически
диалог, с цел да се подобрят инвестиционният климат и бизнес средата.
Освен това, ще помогне на инвеститорите и предприемачите да получат
достъп до нови продукти. Интернет портал с обслужване на едно гише се
създава от ПВИ секретариата.
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European Fund for Sustainable Development (EFSD) – Европейски фонд за
устойчиво развитие (ЕФУР) – Създаден през 2016 г., ЕФУР е основният
инструмент за изпълнение на Европейския план за външни инвестиции
(ПВИ) в подкрепа на инвестициите в Африка и съседните на ЕС държави.
С първоначален бюджет от 3,35 млрд. евро, фондът има за цел да
мобилизира до 44 млрд. евро инвестиции. Тази сума може се удвои, ако
държавите членки и другите донори дадат същия принос като ЕС. ЕФУР ще
функционира като инструмент за „обслужване на едно гише“ за получаване
на предложения за финансиране от финансови институции и от публични
или частни инвеститори, както и за осигуряване на широка финансова
подкрепа за допустимите инвестиции. Той ще предоставя гаранции и ще
използва механизми за смесено финансиране, за да насърчи инвестициите
на частния сектор в по-рисков контекст, например в нестабилни държави
или засегнати от конфликти региони.
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) –
Европейският инструмент за демокрация и права на човека е финансов
инструмент за насърчаване и подкрепа на демокрацията и правата на
човека по света, който позволява предоставяне на помощ независимо от
съгласието на правителствата на съответните страни.
European Investment Bank (EIB) – Целта на банката е да повишава
потенциала на Европа по отношение на работните места и заетостта; да
подкрепя действия за смекчаване на изменението на климата; да подкрепя
политиките на ЕС извън неговите предели. Около 90% от кредитите се
предоставят в страни от ЕС. Не се предоставят никакви средства от
бюджета на ЕС.
European Investment Fund (EIF) – Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)
– предоставя финансиране на малки и средни предприятия (МСП) чрез
рисков капитал и инструменти за рисково финансиране. ЕИБ е мажоритарен
акционер. Другите акционери са Eвропейската комисия и финансови
институции от Европа. Създаденият през 1994 г. фонд работи във всички
страни от ЕС, в бъдещи членове на Съюза, в Лихтенщайн и Норвегия.
European Neighbourhood Policy (ENP) – Европейската политика за съседство
(ЕПС) засяга Азербайджан, Алжир, Армения, Беларус, Грузия, Египет,
Израел, Йордания, Либия, Ливан, Мароко, Молдова, Палестина, Сирия,
Тунис и Украйна. Нейната цел е да укрепи просперитета, стабилността
и сигурността на всички. Тази политика се основава на демокрацията,
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принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и
е двустранна политика между ЕС и всяка страна партньор с инициативи
за регионално сътрудничество, като Източното партньорство и Съюза за
Средиземноморието.
European Union (EU) – Европейският съюз (ЕС) е политически и
икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно
юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от
съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции.
Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и
Договора за функционирането на Европейския съюз, в сила от 1 декември
2009 г. Държавите членки са му предоставили голям кръг от правомощия,
включително в областта на външните работи и политиката на сигурност. В
изчерпателно изброени в ДЕС области (напр. в областта на митническия
съюз) на ЕС е предоставена изключителната компетентност да приема
правнообвързващи актове, като държавите членки повече нямат правото
да приемат свои. В други области ЕС притежава споделена с държавите
членки компетентност. В тези области на т.нар. споделена компетентност
държавите членки могат да приемат национални актове, доколкото ЕС не е
упражнил правото си да приеме свои.
European Union Global Strategy (EUGS) – Глобална стратегия на Европейския
съюз – Глобалната стратегия на ЕС определя основните интереси и принципи
на ЕС за присъствие в целия свят и дава на Съюза колективно усещане за
посока. Тя служи като трамплин за продължаване на процеса на интеграция
след референдума във Великобритания. Амбицията на ЕС е да направи
Европа по-силна: още по-обединен и влиятелен актьор на световната
сцена. Стратегията подхранва амбициите за стратегическа независимост
на Европейския съюз. Глобалната стратегия на ЕС помага съюзът да бъде
по-ефективен в борбата с енергийната несигурност, миграцията,
изменението на климата, екстремизма и хибридната война. В момент, когато
е поставен въпросът за критично важната роля на ООН, за значението на
сътрудничеството за развитие, за реалностите около климатичните промени,
Глобалната стратегия напомня за стратегическия интерес на ЕС да се гради
световен ред върху принципите на сътрудничеството.
External Investment Plan (EIP) – Европейски план за външни инвестиции
(ПВИ) – задачата му е да окуражи инвестициите в партниращи страни от
Африка и страните от Европейската политика за съседство – да укрепи
партньорствата и да допринесе за изпълнение на Целите за устойчиво

119

развитие, като адресира някои от основните причини за миграцията. Част
от ПВИ е Европейският фонд за устойчиво развитие – интегрален
финансов механизъм в подкрепа на инвестициите от публични финансови
институции и частния сектор.
Forum on Financing for Development (FfD) – Форум за финансиране на
развитието (ФФР) – e междуправителствен процес с универсално участие,
с даден от конференцията в Адис Абеба мандат да прави преглед на
програмата от Адис Абеба и други резултати от усилия за финансиране на
развитието и да служи на изпълнението на Целите за устойчиво развитие
(ЦУР-SDGs). Свиква се в рамките на Икономическия и социален съвет
на ООН (ИКОСОС).
Foreign Affairs Council in Development Formation (FAC) – Съвет на външните
работи по формиране на развитието – състои се от външните министри на
всички страни членки на ЕС. В зависимост от дневния ред Съветът събира
допълително министрите на отбраната, на развитието или търговските
министри.
Foreign Aid – Чуждестранна помощ – доброволно предоставяне на средства
във форма на стоки, знания, грантове, кредити от една страна на друга при
изгодни условия.
Foreign Direct Investment – Преки чужди инвестиции – чуждестранният
инвеститор получава не по-малко от 10% дял в уставния капитал на
търговско дружество.
Fragile state – Нестабилна държава – държава, неспособна да удовлетворява
очакванията на обществото и да управлява с помощта на политически
процес.
Free Trade Agreement (FTA) – Споразумение за свободна търговия –
Договор между две или повече страни за изграждане на зона за свободна
търговия, в която търовията със стоки и услуги може да се осъществява
през техните общи граници без тарифи или ограничения – за разлика
от общия пазар, където свободно могат да се движат работна сила и
капитал. Например като този за свободна търговия в Америките – FTAA,
или в Северна Америка – NAFTA. Страните членки обикновено си
налагат уеднаквени тарифи с други страни, които не членуват в зоната
за свободна търговия.
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Gender equality – равнопоставеност на половете за осигуряване на равни
възможности на мъжете и жените за развитие, равна закрила на техните
права и задължения; равен достъп до ресурсите на обществото и
произвежданите блага.
Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) – Глобален алианс
за ваксиниране и имунизация – международна коалиция от партньори
със споделената цел да създадат равен достъп до нови и недостатъчно
използвани ваксини за деца, живеещи в най-бедните страни в света.
Включват се национални правителства, международни организации
като УНИЦЕФ, СЗО и СБ; филантропски институции, частен сектор,
изследователски и здравни публични институции.
Global Environment Facility (GEF) – Глобален екологичен фонд (ГЕФ) е
създаден в навечерието на срещата на върха в Рио през 1992 г., за да
помогне за справяне с най-належащите екологични проблеми на нашата
планета. Оттогава e предоставил над 17 млрд. щатски долара безвъзмездни
средства и мобилизира допълнителни 88 млрд. за финансиране на повече
от 4000 проекта в 170 страни. Днес ГЕФ е международно партньорство от
183 държави, международни институции, организации на гражданското
общество и частния сектор, които се занимават с глобални екологични
проблеми.
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria – Глобалният фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария – международна финансираща
организация, която има за цел да привлича и разпределя допълнителни
ресурси за превенция и лечение на ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария.
Резултат от публично-правно партньорство, фондът оперира от 2002 г.
Фондацията на Бил Гейтс е сред първите частни фондации. До 2016 г.
фондът е разпределил 30 млрд. щатски долара до страни и общности.
Global Migration Group (GMG) – Глобалната група по миграцията е група,
съставена от 14 агенции на ООН, Световната банка и Международната
организация по миграция. Групата е създадена през 2006 г. по инициатива
на Генералия секретар по това време, Кофи Анан, за да се координират
по-добре инициативите за управление на миграцията. Основна цел на
групата е да подобри трансграничното управление на миграцията, да
стимулира изследвания и да развие международни норми, отнасящи се до
миграцията.
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Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)
– Глобално партньорство за ефективно сътрудничество за развитие
– създадено по инициатива на Четвъртия форум на високо равнище за
ефективност на помощта от Бусан 2011 г. Ръководи се от трима
съпредседатели и 20-членен Управителен комитет. Служи като платформа
на заинтересованите от напредък в усилията за ефективност на развитието
и да допринесе за изпълнение на Целите за устойчиво развитие.
Global public goods (GPG) – Глобални публични блага (ГПБ) – необходими
за посрещане на предизвикателствата пред глобализиращия се свят. Те се
разпространяват между нации, поколения и хора от различни краища на
света. Примерите включват финансова стабилност, здраве, мир, устойчива
околна среда. Те трябва да заместят безконтролното разпространение на
така наречените глобални публични пороци като болести, насилие,
замърсяване, трафик на оръжие. Създаването и разпространението на
глобалните публични блага не би трябвало да замества предоставянето
на помощ за развитие. Те обаче по дефиниция са с неограничен достъп
и невраждебна консумация и ползата за обществото е по-равномерно
разпределена.
Global South – Глобален Юг – понятие, което се появява в научни изследвания
и в журналистически материали за рефериране на това, което може да
бъде наречено развиващи се страни, Трети свят, по-слабо развити региони,
както и бързо растящи стопанства при делене, познато като отношения
Север-Юг.
Globalization – Глобализация – стихиен, все по-задълбочаващ се процес на
интернационализиране на световните икономически, политически,
социални и културни връзки.
Grant – Грант – трансфер в парична или натурална форма, която не води до
формиране на дълг за получателя. Към грантовете се приравняват сумите за
опрощаване на дълг, трансфери към неправителствени организации, някои
видове разходи на донорите за реализиране на програмите за помощ, както
и потоци, подобни на грантовете.
Green economy – Зелена икономика – икономика, ориентирана към
подобряване на благосъстоянието на човечеството и социалното равенство
чрез намаляване на рисковете от изменение на околната среда и на
екологичните дефицити. Зелената икономика се разглежда още

122

като нисковъглеродна, при която ефективно се използват ресурсите и се
създават условия за социално включване. В зелената икономика растежът
на доходите и заетостта се задвижва от публични и частни инвестиции,
които намаляват въглеродните емисии и замърсяванията, подобряват
енергийната и ресурсната ефективност и предпазват от намаляване на
биологичното разнообразие.
Gross Domestic Product (GDP) – Брутният вътрешен продукт (БВП) е метод
за измерване на количеството стоки и услуги, произведени на дадена
територия за определен период от време. БВП на човек от населението е
най-често употребяваният индикатор за сравняване на благосъстоянието на
различни държави, а изменението му – за подобряването или влошаването
на икономиката. БВП е често критикуван в ролята си на мерило на
обществените блага. Той, например, не отчита факта, че голяма част от
населението има достъп до малка част от тези блага. Той също така не
включва производство, за което не е официално съобщено.
Gross National Income (GNI) – Брутен национален доход (БНД). Брутният
национален доход е сумата на брутния вътрешен продукт (БВП), плюс
всички доходи, които жителите на дадена страна получават от дейности в
чужбина, минус всички доходи на чужди граждани в конкретната страна.
Group of 7 (G-7) – Групата на седемте (Г-7) – групата на най-високо развитите
индустриални демократични държави, включваща Канада, Франция,
Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ. Групата на 8-те – Г-8
– включва Русия. Главите на правителствата се срещат на високо равнище,
за да обсъждат проблеми с глобално значение.
Group of Twenty (G-20) – Групата на двайсетте ( Г-20) е група от 19 страни
с най-големи икономики в света плюс Eвропейския съюз, представян от
държавата председател на Съвета на ЕС (освен в случаите, когато страната
председател е член на Г-8 и по такъв начин вече е представена в Г-20). Това
са Австралия, Аржентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия,
Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексико, Русия, Саудитска Арабия,
САЩ, Турция, Франция, Южна Корея, Република Южна Африка, Япония и
Европейският съюз. Освен това, обикновено на срещите на Г-20 присъстват
представители на Международния валутен фонд и Световната банка. Г-20
произвежда 90% от световния БНД, генерира 80% от международната
търговия (включително търговията в самата ЕС) и обхваща две трети от
населението на света.
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Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) – Силно задлъжнели бедни страни
– са група от 37 развиващи се държави с високо равнище на бедност и
задлъжнялост, които са приети като приемливи за специална подкрепа от
Международния валутен фонд (МВФ) и от Световната банка (СБ).
.
High-level Political Forum on Sustainable Development – Форум за устойчиво
развитие на високо равнище – получава мандат през 2012 г. в заключителния
документ на Конференцията за устойчиво развитие на ООН (Рио+20),
„Бъдещето, което искаме“. Форумът заседава годишно на ниво министри в
рамките на Икономическия и социален съвет на ООН и на високо равнище
на всеки четири години в рамките на Общото събрание на ООН.
Human development – Човешко развитие – концепция, според която
икономическият растеж може да се счита за „развитие“ само когато
осигурява основните потребности на човека. Родоначалник на концепцията
е Нобеловият лауреат по икономика, индийският икономист Амартия Сен.
Human Development Index (HDI) – Индекс на човешкото развитие (ИЧР) –
инструмент за сравняване на нивото на развитие на различните страни.
Оценката, която се дава на всяка страна, е на база претеглени БВП на
човек от населението, очаквана продължителност на живота, равнище на
образование в тази страна. Индексът е стандартно средство за измерване
на нивото на благосъстояние и най-вече на детското благополучие.
Индексът се използва от Програмата на ООН за развитие (ПРООН). След
2010 г. допълнително се въвежда и ИЧР, отнесен към неравенството
(Inequality-adjusted HDI). Изчислява се индекс, отнесен към неравенството
на половете – Gender Inequality Index (GII), както и мултидименсионен
индекс на бедността – Multidimensional Poverty Index (MPI).
Human security – Сигурност за човека – парадигма за сигурността, заменила
схващането, че главен обект на политиката за сигурност е държавата.
Привържениците на тази концепция считат, че в центъра на такава политика
трябва да бъде човекът, личността, индивидът.
Humanitarian Assistance – Хуманитарна помощ – материално и логистично
подпомагане, организирано с цел да бъдат посрещнат различни
хуманитарни проблеми като болест, масов глад, природни бедствия и др.
Тази помощ обикновено включва предоставянето на суха храна, лекарства
и медицинско оборудване и персонал. Тя отговаря на потребности,
възникнали в случай на природни или причинени от човека бедствия.
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Impact investing – Инвестиции с позитивно въздействие – отнасят се до
инвестиции, направени от компании, организации или фондове, с
намерението да се генерира измерим социален и екологичен ефект извън
финансовата печалба.
Import substitution industrialization – Импортозаместваща индустриализация
– провеждане на индустриализация, при която се дава предпочитание на
отрасли, които произвеждат заместващи вноса продукти.
Inclusive development – Приобщаващо развитие – развитие, при което
основен обект на политиката са маргинализираните слоеве на населението,
независимо от пол, възраст, националност, сексуална ориентация,
физическа дееспособност и икономическо положение. Политиката за
приобщаващо развитие е ориентирана преди всичко към преодоляване на
задълбочаващото се неравенство в целия свят, независимо от наличието на
икономически растеж.
Industrialization – Индустриализация – процес на социално-икономически
преход от аграрен тип общество към индустриално, с преобладаване на
промишлено производство в икономиката на страната.
Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) – Инструмент,
допринасящ за стабилността и мира – това е инструмент на ЕС за подкрепа
на инициативи за сигурност и миротворчески дейности в партниращи
страни. Изграден е през 2014 г. и наследява Инструмента за стабилност.
Част е от новото поколение инструменти на ЕС за финансиране на външни
дейности. Фокусира се върху реакция на кризи, подготовка за реагиране
на кризи, превенция на конфликти и изграждане на мир. Преплита се с
политиката на ЕС за развитие, доколкото в нейния обхват влизат
устойчивото развитие, неравенството, социалната несправедливост и
нарушаването на правата на човека.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – Междуправителствен
панел за промените в климата (МППК) е водеща организация, създадена от
ООН и Световната организация по метеорология с цел да направи ясна и
балансирана оценка на информацията, която имаме за промените в климата.
Учените от IPCC не провеждат самостоятелни изследвания, а разглеждат
и оценяват най-новите научни, технически и социално-икономически
проучвания в областта. IPCC съществува от 1988 г. Срещите през 2018 г. са
посветени на изпълнението на Целите за устойчиво развитие.
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Internally Displaced Persons (IDP’s) – Вътрешно разселени лица (ВРЛ) –
лица, които са били насилени, или задължени да избягат, или да напуснат
домовете си, или обичайното си местоживеене, често за да избягнат
ефектите от въоръжен конфликт, ситуация на общо насилие, нарушения на
правата на човека или природни, или причинени от човека бедствия, които
не са пресекли международно призната държавна граница.
International Aid Transparency Initiative (IATI) – Инициатива за прозрачност
на чуждестранната помощ – доброволна инициатива на голям брой
заинтересовани лица с цел да се подобри прозрачността в предоставяната
помощ, в развитието, в хуманитарните ресурси, за да се повиши тяхната
ефективност в борбата с бедността. Инициативата събира донори и
реципиенти, граждански организации и други експерти в събиране на
информация за помощта, които имат интерес да работят заедно за
повишаване на прозрачността и откритостта на помощта. ПРООН е
домакин на секретариата на IATI. Почти 350 институции и организацици
са публикували досега свои данни през тази инициатива. През 2014 г.
ПРООН беше призната като най-прозрачна организация за предоставяне
на помощ за развитие сред 68 големи агенции, оценявани в световен
мащаб от Индекса за прозрачност на помощта.
International Conference on Population and Development (ICPD) –
Международна конференция за населението и развитието – проведена в
Кайро през септември 1994 г., приела Програма за действие, оставаща и
досега водещ документ за Фонда на ООН за населението. Участниците
постигат консенсус по въпроси, които по-късно са сред Целите на
хилядолетието за развитие – универсално образование, намаляване на
смъртността на новородените и децата, намаляване на смъртността на
майките, достъп до услуги за репродуктивно здраве и семейно планиране.
International Development Association (IDA) – Асоциация за международно
развитие (АМР) – Част от Групата на Световната банка, която предоставя
заеми при лихви, по-ниски от пазарните.
International Monetary Fund (IMF) – Международен валутен фонд (МВФ)
е международна организация в системата на ООН, която се грижи за
управлението на световната финансова система, като наблюдава валутните
курсове и платежния баланс и предлага техническо и финансово
сътрудничество при нужда. Целта е международно сътрудничество,
стабилност, усилен икономически растеж и високи равнища на заетост.
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Предоставя временна финансова подкрепа за страни с ликвидни
затруднения.
International Organisation for Migration (IOM) – Международна организация
по миграция (МОМ) – Основана през 1951 г., водеща междуправителствена
организация в сферата на миграцията. От 2016 г. МОМ е асоциирана
Агенция на ООН по миграция. МОМ е посветена на принципа, че
хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново
начало и за приемащото ги общество. Организацията предоставя услуги и
консултации на правителства и мигранти.
Landlocked Developing Countries (LLDCs) – Развиващи се страни без излаз
на море.
Least Developed Countries (LDSs) – Най-слабо развити страни – това е
списък на бедните страни, съставян в ООН. Списъкът се преразглежда
на всеки три години. За да попадне в този списък, държавата трябва да
отговаря на следните три критерия: първо, ниско равнище на БНД на
човек от населението; второ, ниско равнище на човешкия капитал,
измервано на базата на показатели като изхранване, здраве, образование,
грамотност на възрастното население; трето, икономическа уязвимост,
измервана с показатели като нестабилност на селскостопанското
производство, нестабилност на износа на стоки и услуги, монокултурно
стопанство и износ и др. В средата на 2018 г. в този списък са включени
47 страни.
Literacy – Грамотност – според определение на ЮНЕСКО от 1958 г. това е
способността да прочетеш и напишеш кратък текст на тема от
всекидневието, да разбираш прочетеното и написаното. Концепцията за
грамотността се изменя и сега обхваща група навици в много области,
всяка от които има скала на измерване и служи на различни цели.
Malthusian trap – Малтусиански капан – зависимост между темповете на
икономически растеж и нарастването броя на населението, при което всяко
кракосрочно повишение на темпа на икономически растеж автоматично
води до повишаване на раждаемостта, а ръстът на числеността на
населението неизбежно понижава равнището на доходите на населението,
което от своя страна води до снижаване на раждаемостта и след това до
по-ниски темпове на икономически растеж и така нататък.
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Middle-income countries (MICs) – като страни със среден доход през 2017
г. са определени нации с БНД на човек от населението между 1 005
щатски долара до 12 235 щатски долара. MICs е една от категориите,
които Световната банка използва за класифициране на стопанствата за
оперативни и аналитични цели.
Millennium Development Goals – Цели на хилядолетието за развитие – осем
цели за развитие, които международната общност трябва да изпълни до
2015 г. Формулирани са в Декларацията на хилядолетието от септември
2000 г. и са подкрепени от 192 държави членки на ООН, включително 23
международни организации. Целите включват намаляване на крайната
бедност, на детската смъртност, обезпечаване на начално образование за
всички деца в света, съдействие за постигане на равноправие на половете
и разширяване правата на жените, подобряване на здравето на майките,
обезпечаване на екологична стабилност, борба с остро заразните
заболявания като ХИВ/СПИН, както и разширяване на международното
сътрудничество за развитие.
Mitigation – предотвратяване на процесите на изменение на климата чрез
намаляване на емисиите въглероден двуокис в атмосферата.
Modernization – Модернизация – процес на преход от традиционно общество
към индустриално, т.е. към съвременно общество.
Multiannual Financial Framework (MFF) – Многогодишна финансова рамка
(МФР) – определя таваните за общия годишен бюджет на Европейския
съюз. В нея се определя колко средства общо и колко средства за
различните области на дейност може да използва ЕС всяка година, когато
поема правно обвързващи задължения за период по-дълъг от 5 години.
Последните МФР обикновено обхващаха период от 7 години. След като
получи одобрението на Европейския парламент, Съветът приема
регламента за многогодишната финансова рамка.
Multidimensional poverty – Многоизмерна бедност – бедност, която не се
свежда само до проблема на липса на парични средства и на материални
лишения и включва ограничен достъп до образование, до елементарни
здравни услуги, чиста питейна вода и други аспекти на социалното
неравенство, влияещи на социалното положение на непривилегированите
групи от населението.
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Multilateral development aid – Многостранна официална помощ за развитие –
помощ за развитие, давана от страна донор на международна организация
като Световната банка или на агенция от системата на ООН (ПРООН,
УНИЦЕФ и др.), която след това се разпределя между развиващите се
страни. Пропорцията е приблизително 70% двустранна и 30% многостранна
помощ за развитие.
Multilateral development bank – Многостранна банка за развитие (МБР)
– международна валутно-финансова организация, предоставяща кредити
за целите на развитието. Като правило МБР има регионален характер
(Азиатска банка за развитие, Африканска банка за развитие,
Междуамериканска банка за развитие, Европейска банка за реконструкция
и развитие). Не се включва Международната банка за възстановяване и
развитие, специализирана институция в системата на ООН, чиято дейност
се разпростира върху всички региони на планетата. Тя е една от петте
институции в Групата на Световната банка.
New Development Bank (NDB) – най-напред наричана BRICS Development
Bank – международната финансова организация, която е създадена от
страните членки на БРИКС с цел финансиране на инфраструктурни
проекти и проекти за устойчиво развитие. Седалището на банката е в
Шанхай.
New donors – Нови донори – страни-донори, които не влизат в Комитета за
подпомагане на развитието на ОИСР.
New International Economic Order (NIEO) – Нов международен икономически
ред (НМИК) – мрежа от предложения, направени през 70-те години от
група развиващи се страни в рамките на Движение на необвързаните,
на Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД) – с идея
да защитят интересите на развиващите се страни чрез подобряване на
условията на търговия, увеличаване на помощта за развитие, намаляване
на митата в развитите държави и др.
Newly Industrialized Countries – Нови индустриални страни – група бивши
развиващи се страни, които успешно са излезли от икономическата
изостаналост, завършили процеса на индустриализация – Тайланд,
Индонезия, Сингапур, Филипините и др.
Non-renewable resources – Невъзобновяеми източници – природни
източници, които се образуват или възстановяват много по-бавно,
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отколкото се изразходват, например въглища, нефт, приоден газ, ядрено
гориво, торф.
Official Development Assistance (ODA) – Официална помощ за развитие
(ОПР). Определя се от КПР на ОИСР като транзакции, осъществявани с
цел съдействие на социалното развитие на развиващите се страни, както
и такива, съдържащи финансови условия за подкрепа, които трябва да се
предоставят при изгодни условия. ОПР се предоставя на страни
партньори, определени като получатели на ОПР в списък на КПР на ОИСР
или в международна институция. При това трябва да се спазват следните
условия. 1. Ресурсите трябва да се предоставят от официални институции,
включително централни правителства и местна власт. 2. Основна цел на
всяка операция е повишаване благосъстоянието на развиващите се страни.
3. Помощта трябва да има преференциален характер, т.е. наличие на
грантов елемент в размер на не по-малко от 25%.
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) –
Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
– е международна икономическа организация на развитите държави (35
страни членки), която работи за стимулиране на икономическия прогрес
и световната търговия. Тя води началото си от Европейската
организация за икономическо сътрудничество (ЕОИС), основана през
1948 г. г. за координация на помощта по плана „Маршал“. По-късно в
организацията са включени държави извън Европа и през 1961 г. тя се
преобразува в Организация за икономическо сътрудничество и развитие.
Основна задача на ОИСР е изграждането на силни икономики в
страните членки, подобряване на ефективността, стимулирането на
пазарната система, разрастването на свободната търговия и подпомагане
на развитието в развиващите се страни.
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) – Организация
на страните износителки на нефт – включваща някои от държавите с найголямо влияние на световния пазар на нефт. Основана от Венецуела, Ирак,
Иран, Кувейт и Саудитска Арабия на международна конференция в Багдад
през септември 1960 г. Впоследствие към организацията се присъединяват
и други държави и от май 2017 г. тя има 14 члена.
Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005) – Парижката декларация за
ефективността на помощите (Парижка декларация) е международно
споразумение, по което над 100 страни и организации са поели ангажимент
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да продължат да полагат усилия за хармонизиране и управление на
помощта за развитие с мрежа от механизми за наблюдение.
Partly Untied Aid – Частично несвързана помощ – кредити и грантове, които се
предоставят при условие финансовата помощ да се използва за закупуване
на стоки и услуги по определен списък, който включва всички развиващи
се страни и може да включва и страната донор.
Peace-building – Изграждане на мира – действия, предприемани от
международни и национални актьори за установяване на мир, разбирано
като отсъствие на въоръжен конфликт и наличие на минимално равнище
обществено участие в политическия процес, който може да се поддържа
при отсъствие на международни мироопазващи операции.
Philantropy – Филантропия – оказване на безвъзмедна помощ или предоставяне
на кредити при изгодни условия на нуждаещите се както в колективни форми
(фондове и организации), така и във вид на индивидуално меценатство.
Основна черта на благотворителността и меценатството е свободният
избор на форма, време и място, както и съдържанието на помощта.
Poverty – бедност – ограниченост на доходите и паричните средства на
населението, икономическа изолация, ограничен достъп до образование
и здравни услуги, до чиста питейна вода, а също така други аспекти на
социалното неравенство, негативно влияещо на социалното положение на
непривилегированите групи от населението.
Poverty Reduction Strategies – Стратегии за намаляване на бедността –
подготвят се от правителствата на развиващи се страни в сътрудничество
със СБ и МВФ, както и с гражданското общество и партньорите в помощта
за развитие. Тези документи описват макроикономическата, структурната
и социалната политика на страната и програми, които да стимулират
растежа и да намалят бедността.
Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) – Стратегически документи за
намаляване на бедността – това са документи, получавани от МВФ и СБ
преди страната да бъде определена за намаляване на дълга в рамките на
Инициативата за силно задлъжнелите бедни държави.
Poverty reduction, or poverty alleviation – Намаляване на бедността с мрежа
от икономически и хуманитарни мерки, предназначени да изведат хората
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от бедността. Намаляването на бедността обикновено се случва в резултат
от икономически растеж.
Poverty trap – Порочен кръг на бедността – постоянно възпроизвеждаща
се ситуация, когато ниското равнище на живот на населението поражда
последващи събития, неизбежно връщащи участниците към изходната
позиция.
Private-Public Partnership – публично-частно партньорство – дългосрочно
договорно сътрудничество между един или повече публични партньори,
от една страна, и един или повече частни партньори, от друга страна, за
извършването на дейност от обществен интерес при постигане на подобра стойност на вложените публични средства и при разпределение на
рисковете между партньорите.
Renewable resources – Възобновяеми източници на енергия – неизкопаеми
енергийни източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и
геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на
приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при
използването им, както и отпадъчни топлини, енергия от биомаса и енергия
от индустриални и битови отпадъци.
Representatives of the Governments of the Member States to the European Union
(Coreper) – Комитет на постоянните представители на правителствата на
страните членки на Европейския съюз – КОРЕПЕР е помощен комитет
към Съвета на Европейския съюз. Подпомага работата на Съвета като
разпределя въпросите за обсъждане и дневния ред. КОРЕПЕР I разглежда
предимно въпроси, които са предмет на секторните политики на Съюза.
КОРЕПЕР II разглежда въпроси в областта на Общата външна политика
и политика на сигурност; въпроси по политиката на вътрешните работи;
икономически и финансови въпроси (вкл. и. бюджетни въпроси), въпроси
относно разширяването и други. Заседанията на КОРЕПЕР II се подготвят
от Групата Античи.
Research and Information System for Developing Countries (RIS) – Система
за изследвания и информация за развиващите се страни – мозъчен тръст
под шапката на Министерство на външните работи на Индия.
Right of peoples and individuals to international solidarity – Право на народите
и на индивидите на международна солидарност – Съветът за правата на
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човека на ООН даде мандат през 2005 г. за първи път на независим експерт
по правата на човека да разработи проект за декларация на ООН за правото
на народите и на индивидите на международна солидарност. Това право
би попаднало в така нареченото трето поколение права на човека и е тясно
свързано с въпросите на бедността, развитието и сътрудничеството за
развитие.
SDG Philanthropy Platform – Филантропска платформа за Целите за
устойчиво развитие – многогодишна инициатива, ръководена от
ПРООН и големи световни фондации, обявена глобално през 2014
г., работи за по-активно и координирано ангажиране на големите
филантропски организаци в изпълнението на ЦУР.
South-South cooperation (SSC) – Сътрудничество Юг-Юг – на дневен ред още
от 80-те години във връзка с борбата за Нов международен икономически
ред, но реално видимо през второто десетилетие на новия век – процес,
в който две или повече развиващи се страни използват своя национален
капацитет за постигане на целите на развитието чрез обмен на знания,
ресурси и технически умения и чрез колективни действия, регионални
организации и др. Сътрудничеството Юг-Юг не замества, а допълва
сътрудничеството Север-Юг.
State-building – държавно изграждане – вътрешен, национален процес на
укрепване на потенциала, институциите и легитимността на държавата,
обусловена от динамиката в отношенията между държавата и обществото.
Sustainable development – Устойчиво развитие – развитие, което удовлетворява
нуждите и потребностите на днешните пооления, но не създава риск от
недостиг за бъдещите поколения. Последователите на тази концепция
считат, че експлоатирането на природните ресурси, насочени към научнотехнически прогрес, към развитие на личността и на обществените
институти, трябва да са съгласувани и да укрепват настоящия и бъдещ
потенциал за удовлетворяване на потребностите на човека.
Sustainable Development Goals (SDG) – Цели за устойчиво развитие (ЦУР)
– това са набор от цели, свързани с бъдещото международно развитие
за периода 2015-2030. Постановени са от ООН и се популяризират като
Глобални цели за устойчиво развитие. Те заменят Целите на хилядолетието
за развитие, чийто срок изтече в края на 2015 г. Набелязани са 17 цели със
169 специфични подцели. Те са универсално значими и всички държави,
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подписали през септември 2015 г. Програмата на ООН за устойчиво развитие
до 2030 г., са поели ангажимент да ги изпълняват и съответно да се отчитат
за предприетите мерки.
Tax Inspectors without Borders (TIWB) – Данъчни инспектори без граници
(ДИБГ) – съвместна инициатива на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР/OECD) и на Програмата на ООН за
развитие (ПРООН/UNDP) в подкрепа на страните да натрупат капацитет
за данъчен контрол. Програмите на ДИБГ допълват по-широките усилия
на международната общност да укрепи сътрудничеството по данъчни
въпроси и да допринесе за мобилизиане на местните ресурси в развиващите
се страни.
Tied Aid – Свързана помощ – оказване на помощ във вид на кредити и грантове,
предоставяни при изпълнение на определени формални и неформални
условия.
Total official support for sustainable development (TOSSD) – евентуална бъдеща
мярка за измерване на официалната помощ за развитие. Целта на TOSSD
е да допълни ОПР чрез увеличаване на прозрачността и наблюдението
на важни нови тенденции, които оформят пейзажа на международното
финансиране на развитието, включително резултата от ОПР, използването
на смесени финансови пакети и инструменти за смекчаване на риска в
сътрудничеството за развитие.
Transaction costs – Транзакционни разходи – разходи за организиране на
преговори, получаване на информация, търсене на доставчици и оформяне на
договори, лицензии, получаване на права върху интелектуална собственост,
правна защита, преодоляване на бариери за влизане в нов пазар.
Trilateral development cooperation (TDC) – Triangular co-operation
(TC) – Тристранно сътрудничество – Работната дефиниция на ООН
гласи, че това е инициирано от Юга партньорство между две или повече
развиващи се държави, подкрепено от развита страна/страни или от
многостранна
организация/организации,
за
изпълнение
на
програми/проекти за сътрудничество за развитие. Идеята е партньори в
сътрудничество Юг-Юг и международни организации да споделят знания
и да реализират проекти, които подкрепят общата цел за намаляване на
бедността и насърчаване на развитието. Успешна схема на тристранно
сътрудничество може да бъде партньорство между традиционни и нови
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донори за изпълнение на програма или проекти в страна получател на
помощ за развитие.
UN Office for South-South Cooperation (UNOSSC) – Служба на ООН за
сътрудничество Юг-Юг – научен хъб за консултантски услуги за всички
заинтересовани от тристранно сътрудничество и сътрудничество Юг- Юг.
Той позволява на развиващите се страни да посрещнат ефективно
предизвикателствата пред развитието си и предлага възможности за
посрещането им.
United Nations Capital Development Fund (UNCDF) – това е агенцията на
ООН за инвестиране в най-слабо развитите 48 държави на света. Тя създава
нови възможности за бедните хора и техните общности чрез достъп до
микрофинансиране и инвестиционен капитал. Предоставя начален капитал
и техническа помощ за изгражане на водоснабдяващи системи, пътища,
училища, напоителни схеми и др.
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)
– Конференция на ООН по околна среда и развитие – проведена през 1992
г. в Рио де Жанейро, приела Програма 21 за устойчиво развитие.
Правителствата
признават
потребността
от
пренасочване
на
международните и националните планове така, че всички икономически
решения да вземат предвид отражението върху околната среда. Тази
конференция оказва влияние върху всички последвали конференции на
високо равнище в рамките на ООН, посветени на връзките между правата
на човека, населението, социалното развитие, ролята на жените, нуждата
от устойчиво развитие.
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC)
– Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата – приета на
срещата на върха за Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро. Тя признава
съществуването на заплаха от увеличение на емисиите от парникови газове
в резултат на човешката дейност и поставя за крайна цел стабилизирането
на концентрациите на парникови газове в атмосферата до ниво, което би
предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система.
Страните по Конвенцията трябва да предприемат специфични действия,
например намаляване на емисиите на парникови газове с известен процент,
чрез приемане на протоколи към Конвенцията. Такъв е и приетият през
1997 г. Протокол от Киото, който поставя количествени цели за намаляване
на емисиите от парникови газове. Той засяга практически всички основни
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сектори на икономиката и е смятан за най-широкообхватното споразумение
по проблемите на околната среда и устойчивото развитие, което е било
подписвано някога.
United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) – Служба на
ООН за сътрудничество Юг-Юг – това е център за предоставяне на
консултантски услуги за всички заинтересовани от сътрудничество ЮгЮг или тристранно сътрудничество. Той позволява на развиващите се
страни да откриват възможности за преодоляване на предизвикателства
пред развитието си, насочва към източници на финансиране.
United Nations Population Fund (UNFPA) – Фонд на ООН за населението
(ФНООН) – международна организация за развитие, която пропагандира и
защитава правото на всяка жена, мъж и дете да се радва на здравословен
живот и да се ползва с равни възможности. ФНООН подкрепя страните по
света да разработват политики и програми за намаляване на бедността, които
се основават на статистически данни за състоянието на населението. Всяка
бременност да бъде желана, всяко раждане да бъде безопасно за майката
и детето, всеки млад човек да може да се предпази от ХИВ/СПИН и всяко
момиче или жена да усеща зачитане и уважение – това е мисията на ФНООН.
В своята дейност Фондът на ООН за население прилага Програмата за
действие, приета от 179 правителства на Международната конференция за
население и развитие (ICPD), проведена през 1994 г. в Кайро.
Untied Aid – Несвързана помощ – кредити и грантове, които могат напълно
безусловно да се изолзват от получателите за финансиране на покупки на
стоки и услуги практически във всяка страна на света.
Value chain – стойностна верига – свързани помежду си последователни
производствени дейности – от добив и преработка на суровини, през
производство на индустриални продукти, до получаването им от крайния
потребител. Свързва ги идеята да създават конкурентни преимущества
чрез добавяне на повече стойност във всяка брънка на веригата. Може да се
използва за обяснение на спиралата на бедността с ограничения потенциал
за добавяне на стойност при производство на суровини, но по-често се
свързва с концепцията на Майкъл Портър за създаване на конкурентни
преимущества.
Working Party on Aid Effectiveness (WP-EFF) – Работна група за ефективност
на помощта – Създадена през 2005 г. и събира донори, многостранни
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организации и правителства на реципиенти на помощ за развитие за оценка
на напредъка при изпълнение на Парижката декларация за ефективност на
помощта за развитие. Работи в рамките на ОИСР, не е орган на Комитета
за подпомагане на развитието, но секретаратът на КПР я подпомага. През
2009 г. към групата се присъединяват граждански организации, фондации,
парламентарни асоциации и представители на местната власт.
Представителството на гражданските организации в тази работна група е
осигурено от Координиращата група на Better Aid (BACG).
Working Party on Development Cooperation – Работна група сътрудничество
за развитие (CODEV) занимава се с общите аспекти на политиката за
сътрудничество за развитие, като допринася за търсене на базирано върху
правата на човека ефективно сътрудничество за развитие и съгласувана
политика за развитие. Занимава се с много въпроси, включително
овластяване на жените за участие в развитието и изхранването, с въпроси
на миграцията и развитието, като разглежда преплитащи се въпроси
относно търговия, развитие и околна среда.
World Bank – Световната банка (СБ) е международна финансова организация,
която осигурява заеми на развиващите се страни за капиталови програми.
Световната банка е изложила като своя цел намаляването на бедността.
Световната банка е един от най-големите световни източници на помощи
за развитие. Тя е собственост на повече от 180 държави-членки, чиито
виждания и интереси са представени в Управителния съвет и базирания
във Вашингтон Съвет на директорите. Държавите-членки са акционерите,
които имат властта да взимат решения в Световната банка. Световната
банка се различава от Групата на Световната банка по това, че обхваща
само две институции: Международна банка за възстановяване и развитие
(МБВР) и Международната асоциация за развитие (МАР), докато Групата
на Световната банка, освен тези две, включва още три институции:
Международна финансова корпорация (МФК), Агенция за многостранни
инвестиционни гаранции (АМИГ), Международен център за регулиране
на инвестиционните спорове (МЦУИС).
World Health Organisation (WHO) – Световна здавна организация (СЗО) –
специализирана агенция на ООН, която функционира като координиращ
орган на международното здравеопазване. Учредена е през 1948 г., с
централа в Женева, Швейцария и наследява мандата и ресурсите на
Здравната организация, която е агенция на Обществото на народите (ОН).
Целите на СЗО са постигане на възможно най-високо здравно равнище

137

на всички народи. Здраве, според дефиницията в конституцията на СЗО,
означава не просто липса на болести и недъзи, а цялостно физическо,
психическо и социално благосъстояние.
World Trade Organisation – Световна търговска организация (СТО) – е
международна организация, създадена през 1995 г. с договора от Маракеш,
с цел да координира либерализацията на международната търговия. Тя е
продължител на основаното през 1947 г. Общо споразумение за митата и
търговията (ГАТТ). СТО се занимава с регулирането на търговията между
своите членове, като създава обща рамка от търговски споразумения и
система от правила за разрешаване на спорове. Решенията се вземат с
консенсус между 146-те страни членки и се ратифицират от членовете на
парламентите.
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