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Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2017
Δεδομένα για την ανάπτυξη
Περίληψη στα ελληνικά

Τα στατιστικά δεδομένα συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 του
ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μη μείνει πίσω. Η «Έκθεση Αναπτυξιακής
Συνεργασίας 2017» εστιάζει στα δεδομένα για την ανάπτυξη, διότι τα ποιοτικά, έγκαιρα και αναλυτικά
δεδομένα είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη του απώτερου αναπτυξιακού στόχου, δηλαδή τη
βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων και την καταπολέμηση της φτώχειας. Όμως, εγκυμονεί ο κίνδυνος
ότι η συνεχιζόμενη ανεπάρκεια βασικών δεδομένων για τους ανθρώπους και τον πλανήτη στις
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και τα ασθενή κίνητρα και οι περιορισμένες ικανότητες για την
αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών θα παρεμποδίσουν την ευόδωση των στόχων.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) θέτουν υψηλές απαιτήσεις για τα εθνικά στατιστικά συστήματα
ανά τον κόσμο. Οι περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, δεν έχουν ακόμα
αρχίσει να συλλέγουν δεδομένα για πολλούς από τους δείκτες που συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό
πλαίσιο δεικτών του ΟΗΕ για τους ΣΒΑ. Οι προκλήσεις είναι ακόμα πιο σημαντικές για πολλές
αναπτυσσόμενες χώρες με περιορισμένη στατιστική ικανότητα. Για παράδειγμα, σε 77 αναπτυσσόμενες
χώρες τα δεδομένα για τη φτώχεια είναι ανεπαρκή. Μόνο στο 56% των χωρών παγκοσμίως το 90% των
στοιχείων που αφορούν την καταχώρηση γεννήσεων είναι πλήρη· στην Υποσαχάρια Αφρική μόλις το 15%
των χωρών διαθέτουν τέτοια στοιχεία, στη Νότια Ασία το ποσοστό ανέρχεται στο 33% και στη
Νοτιανατολική Ασία στο 36%. Μόνο σε 37 χώρες η εθνική στατιστική νομοθεσία συμμορφώνεται με τις
θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επίσημες στατιστικές. Επιπλέον, πρέπει να
αντιμετωπιστούν σημαντικές μεθοδολογικές και στρατηγικές προκλήσεις, όπως η ανάγκη εξεύρεσης
ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής δεδομένων για την παγκόσμια παρακολούθηση αφενός και για τη
χάραξη εθνικής πολιτικής αφετέρου.

Στην παρούσα έκθεση εξετάζεται πώς οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι οικείοι εταίροι αναπτυξιακής
συνεργασίας μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα δεδομένων αξιοποιώντας την πρωτοφανή ευκαιρία –και
να μετριάσουν τον κίνδυνο – που αποτελεί η σύγκλιση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας με το πιο
φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο μέχρι σήμερα: την Ατζέντα 2030. Η νέα τεχνολογία και η λεγόμενη
επανάσταση των δεδομένων επιτρέπουν την ευκολότερη, ταχύτερη και οικονομικότερη παραγωγή των
δεδομένων που απαιτούνται προκειμένου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να προβαίνουν σε
τεκμηριωμένες επιλογές όσον αφορά τις πολιτικές και τις προτεραιότητες. Όμως, η παραγωγή
περισσότερων δεδομένων από μόνη της δεν αρκεί. Για να χρησιμεύσουν στη χάραξη πολιτικής, στην
παρακολούθηση και στη λογοδοσία, τα δεδομένα πρέπει να μετασχηματισθούν, να αναλυθούν και να
χρησιμοποιηθούν.

Η επανάσταση των δεδομένων παρέχει στις κυβερνήσεις και τις εθνικές στατιστικές αρχές μία
ευπρόσδεκτη ευκαιρία για τη δημιουργία πιο χρήσιμων δεδομένων μέσω της παραγωγής δεδομένων από
νέες πηγές, που μπορούν να συμπληρώνουν και να ενισχύουν, χωρίς όμως να αντικαθιστούν, τις
επίσημες στατιστικές. Σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες η επανάσταση των δεδομένων έχει ήδη
δρομολογηθεί με θετικά αποτελέσματα. Στην Αιθιοπία, τη Νότια Αφρική, την Ουγκάντα και τη Σρι Λάνκα
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βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα και η ακρίβεια της συλλογής δεδομένων έρευνας και απογραφής χάρη
σε συσκευές προσωπικής συνέντευξης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAPI), όπως ο υπολογιστής ταμπλέτα
ή άλλη φορητή συσκευή. Τα γεωχωρικά δεδομένα διευκολύνουν την παρακολούθηση των
κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών από τα εθνικά στατιστικά συστήματα, καθώς
επιτρέπουν το γεωγραφικό επιμερισμό και καθώς αυξάνουν το δυναμισμό των δεδομένων γεωεντοπισμού.

Στην παρούσα έκθεση προσδιορίζονται οι τρόποι για τη γεφύρωση του χάσματος όσον αφορά τα
δεδομένα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα καθιστούν εφικτή την ανάπτυξη,
απαιτείται ισχυρή πολιτική ηγεσία στις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία θα προωθήσει περαιτέρω τα
δεδομένα για την ανάπτυξη, θα μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα να παράγονται σύμφωνα με πρότυπα
υψηλής ποιότητας και θα κατοχυρώσει την προστασία της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας. Στην
«Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2017» προτείνονται έξι συγκεκριμένες δράσεις, προκειμένου τα
δεδομένα για τη βιώσιμη ανάπτυξη να αξιοποιούνται στο έπακρο.

Δράση 1. Προσαρμογή της στατιστικής νομοθεσίας, κανόνων
και προτύπων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες για δεδομένα.

Για να δημιουργηθούν οικοσυστήματα δεδομένων που θα είναι ανοιχτά σε όλους και που θα ωφελούν
την παγκόσμια ανάπτυξη και τους πολίτες, τα θεσμικά και νομικά πλαίσια θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα
για το σκοπό αυτό. Ο αυξανόμενος αριθμός των φορέων και των οργανισμών από όλους τους τομείς της
κοινωνίας (δημόσιος, ιδιωτικός, κοινωνία των πολιτών) που συμμετέχουν στην παραγωγή και τη χρήση
δεδομένων καθιστά πιο επείγουσα την ανάγκη για σαφή νομικά, ηθικά και ποιοτικά πρότυπα και
πρωτόκολλα. Αυτά θα πρέπει να ρυθμίζουν τη χρήση των παραδοσιακών και των νέων πηγών
δεδομένων, προάγοντας την εμπιστοσύνη που απαιτείται για τη διαμόρφωση ορθών πολιτικών και
αποτελεσμάτων ανάπτυξης.

Δράση 2. Βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας της
χρηματοδότησης για τα δεδομένα.

Η επένδυση στα στατιστικά συστήματα πρέπει να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα τόσο για τις
αναπτυσσόμενες χώρες όσο και για τους οικείους εταίρους αναπτυξιακής συνεργασίας. Για να μπορέσουν
τα εθνικά στατιστικά συστήματα να αντεπεξέρθουν στην αυξανόμενη ζήτηση για περισσότερα και καλύτερα
δεδομένα, οι προϋπολογισμοί πρέπει να αυξηθούν. Καθιστώντας τα δεδομένα εγκάρσια προτεραιότητα για
την αναπτυξιακή συνεργασία, οι παροχείς μπορούν να αρχίσουν να τα αναγνωρίζουν ως μέρος της
ουσιαστικής υποδομής για την εκπλήρωση των εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων αναπτυξιακών
δεσμεύσεων.

Δράση 3. Ενίσχυση της στατιστικής ικανότητας και των
ικανοτήτων ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων με την
επεξεργασία νέων προσεγγίσεων.

Νέες, πιο περιεκτικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία στατιστικών ικανοτήτων χρειάζεται να
αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν δοκιμαστικά. Οι προσεγγίσεις αυτές δεν πρέπει να περιορίζονται
απλώς στην οικοδόμηση ικανοτήτων για τη συλλογή δεδομένων, αλλά στην οικοδόμηση της ικανότητας
των εθνικών στατιστικών αρχών να διαδραματίζουν ένα εξελισσόμενο και πολυλειτουργικό ρόλο στο
οικοσύστημα δεδομένων. Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο και να δημιουργηθεί το
κατάλληλο περιβάλλον που θα ευνοεί τα δεδομένα και τις στατιστικές.

Δράση 4. Αύξηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου
μέσω της σύναψης «συμφώνων για τα δεδομένα» ή μέσω άλλων
συντονισμένων εθνικών προσεγγίσεων.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν καλύτερα τα κίνητρα για την παραγωγή
δεδομένων που προορίζονται για τη χάραξη πολιτικής και για την παγκόσμια παρακολούθηση. Αυτό
επιτυγχάνεται με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων χωρίς αποκλεισμούς ανάμεσα στους παραγωγούς και
τους χρήστες δεδομένων οι οποίες θα βασίζονται στην αμοιβαία λογοδοσία. Η σύναψη «συμφώνων για τα
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δεδομένα» με στόχο το συντονισμό και την εναρμόνιση της επένδυσης σε δεδομένα και της στήριξης για
τα στατιστικά συστήματα είναι μία προσέγγιση με ευοίωνες προοπτικές. Θα πρέπει να δοκιμαστεί
περαιτέρω για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των φορέων και ότι προάγει την
αμοιβαία λογοδοσία όσον αφορά την υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης που έχουν ως άξονα τις
επιδόσεις.

Δράση 5. Χρήση και επένδυση σε δεδομένα αποτελεσμάτων
που προκύπτουν από εθνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την
παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι διεθνείς φορείς ανάπτυξης πρέπει να θέσουν τέρμα στη σημερινή κατάσταση: αντί να συλλέγουν και
να χρησιμοποιούν δεδομένα για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και
λογοδοσίας, πρέπει να στηρίξουν τις εθνικές στρατηγικές και οικοσυστήματα δεδομένων. Τούτο απαιτεί
ένα σαφές όραμα και πραγματισμό έναντι των πιέσεων για την παραγωγή αποτελεσμάτων με κάθε
δολάριο βοήθειας. Συνεπάγεται επίσης τη διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από
οποιαδήποτε ανεξάρτητη προσπάθεια συλλογής δεδομένων είναι προσιτά σε όλους τους αναπτυξιακούς
φορείς και συντονίζονται με τους στατιστικούς στόχους των κυβερνήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών.

Δράση 6. Παραγωγή και χρήση καλύτερων δεδομένων για την
κατανόηση της συνολικής κατάστασης αναφορικά με τη
χρηματοδότηση των ΣΒΑ.

Τα δεδομένα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης πρέπει επίσης να βελτιωθούν. Τούτο συνεπάγεται
τη διαμόρφωση μίας σφαιρικής εικόνας της κατάστασης όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέσα από την
αύξηση της διαθεσιμότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας των δεδομένων για τη χρηματοδότηση της
ανάπτυξης. Συνεπάγεται επίσης τη βελτίωση των μεθοδολογιών και των προτύπων, προκειμένου οι
αναπτυσσόμενες χώρες να αποκτήσουν τα μέσα για να σχεδιάζουν και να χρηματοδοτούν τις εθνικές
αναπτυξιακές στρατηγικές και προτεραιότητες.
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