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Τριμερής Πρωτοβουλία ΗΠΑ, Αυστραλίας, και Ιαπωνίας Blue Dot Network, για 

διαμόρφωση πολυμερούς πλαισίου χρηματοδότησης έργων υποδομών. 

 

 

Ανακοινώθηκε η δημιουργία του Δικτύου Blue Dot, κατόπιν πρωτοβουλίας ΗΠΑ, Αυστραλίας 
και Ιαπωνίας, τον Νοέμβριο 2019, σε περιθώριο ετήσιας 35ης Διάσκεψης χωρών APEC και 
συνεδρίου επιχειρηματικής συνεργασίας Indo-Pacific Business Forum, περιοχής ειδικού 
ενδιαφέροντος ΗΠΑ. Στόχος του Blue Dot είναι η υποστήριξη διεθνών, υψηλής αξιοπιστίας, 
προτύπων υλοποίησης έργων υποδομών, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης ζήτησης για εν 
λόγω έργα παγκοσμίως, σε πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης, μέσω συνεργασιών δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα (PPPs). 

Ειδικότερα, σε πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας Blue Dot θα αξιολογούνται και θα 
πιστοποιούνται προτεινόμενα αναπτυξιακά έργα υποδομών, βάσει διεθνώς αποδεκτών αρχών 
και προτύπων, τα οποία έργα θα υποστηρίζονται από τον ιδιωτικό τομέα (bankable projects) 
υπό όρους διαφάνειας, βιωσιμότητας, και κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. 
Γεωγραφικά εκκινώντας από την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, αρχικά, σε πλαίσιο τριμερούς 
συνεργασίας, αλλά, καθώς Δίκτυο προβλέπεται να ενισχύεται σταδιακά με περισσότερους 
ενδιαφερόμενους, και οπουδήποτε αλλού σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αρχές και τα πρότυπα 
υλοποίησης έργων είναι αυτά που συμφωνήθηκαν υπό G20 “Buenos Aires Call to Action” και 
G20 “Osaka Summit Principles for Promoting Quality Infrastructure Investment”, ιδίως 
αναφορικά με διακυβέρνηση, περιβαλλοντικά πρότυπα και διαφάνεια. 

Η εν λόγω τριμερής πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τους εθνικούς οργανισμούς: 

 DFC / Development Finance Corporation,  

 DFAT/ Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade, και  

 JBIC / Japan Bank for International Cooperation,  
ενώ από πλευράς ΗΠΑ ο οργανισμός DFC έχει αναλάβει ρόλο εθνικού συντονιστή των 
συναρμόδιων α/Υπηρεσιών. Η λειτουργία του Δικτύου Blue Dot ενισχύει τις επί μέρους εθνικές 
δραστηριότητες των αρμόδιων οργανισμών των συμμετεχουσών χωρών, καθώς και την μεταξύ 
τους τριμερή συνεργασία για χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων υποδομών. 

Από πλευράς DFC τονίζεται ότι η ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών έχει θεμελιώδη σημασία 
ενίσχυσης οικονομικών δραστηριοτήτων, για παγκόσμια πρόοδο και σταθερότητα. Αμερικανικό 
ΥΠΕΞ αναφέρει ότι η έναρξη του Blue Dot Network καθιερώνει διεθνή πρότυπα οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης (global trust standards), τα οποία βασίζονται σε αρχές διαφάνειας, 
υπευθυνότητας, εθνικής κυριαρχίας της ιδιοκτησίας και των πόρων, εργατικών και ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, κράτους δικαίου, προστασίας περιβάλλοντος και ορθών πρακτικών 
διακυβέρνησης, ιδίως σε πεδία δημόσιων προμηθειών και χρηματοδότησης. 

Για την βελτίωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία της πρωτοβουλίας Blue Dot, είχε 
προβλεφθεί από εκκίνησής της, η σύσταση Διευθύνουσας Επιτροπής (Steering Committee), η 
πρώτη συνάντηση της οποίας φιλοξενήθηκε στην Ουάσιγκτων, 31/1. Αντικείμενο των 
συνομιλιών ήταν, μεταξύ άλλων, θέματα ενίσχυσης της πρωτοβουλίας, όπως κριτήρια και 
υποχρεώσεις άλλων ενδιαφερόμενων χωρών που επιθυμούν να  συμμετάσχουν σε Δίκτυο 
Blue Dot, καθώς και η υιοθέτηση συγκεκριμένων δεικτών αναφοράς (benchmarks) για την 



πιστοποίηση έργων υπό κανόνες Blue Dot, προς την περαιτέρω επεξεργασία εντός προσεχών 
μηνών. Η Διευθύνουσα Επιτροπή θα απευθύνει έκκληση προς κυβερνήσεις και εκπροσώπους 
ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αναπτυχθούν συνεργασίες για περαιτέρω ενίσχυση της 
πρωτοβουλίας. 

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν στο νέο αυτό πλαίσιο, Δικτύου Blue Dot, τη βασική αρχή ενίσχυσης 
παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης (economy drivers). Το νέο Δίκτυο σχεδιάσθηκε ως 
πιστοποίηση ποιότητας (seal of approval) μεγάλων έργων υποδομών, και ως βάση 
αναγνώρισης, κυρίως από επενδυτές ιδιωτικού τομέα, υποστηριζόμενων έργων ως βιώσιμων, 
τα οποία υλοποιούνται με διεθνώς αποδεκτά ορθολογικά και αντικειμενικά κριτήρια, υπό 
σύστημα διαφανές, ανταγωνιστικό, όρων αγοράς, προς αμοιβαίο όφελος όλων των 
εμπλεκόμενων. Χώρες, οργανισμοί ή επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο, 
εφόσον τηρούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα υψηλά πρότυπα ποιότητας ιδιωτικών επενδύσεων. 

Το Δίκτυο Blue Dot αποτελεί νέα προσπάθεια των ΗΠΑ υποστήριξης επενδύσεων υψηλού 
επιπέδου, σε αναπτυξιακά έργα υποδομών και οικονομικής ανάπτυξης με τη συμβολή του 
ιδιωτικού τομέα. Παρεμφερείς αμερικανικές δράσεις χρηματοδότησης έργων υποδομών 
αναλαμβάνονται από την EXIM (Export-Import) Bank και οργανισμό Millennium Challenge 
Corporation (MCC). 

 


