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1.Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας είναι να αποδείξουµε ότι η ξένη βοήθεια µπορεί να αποτελέσει βασικό
µοχλό ανάπτυξης και εξέλιξης των αναπτυσσόµενων χωρών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
σύγχρονου κόσµου, αναγνωρίζοντας, επίσης, την επιτακτική ανάγκη µιας νέας προσέγγισης στον
προσδιορισµό και εφαρµογή της ξένης βοήθειας έτσι όπως ορίζεται µε τους όρους της αειφορίας
και της βιωσιµότητας. Εντοπίζοντας, ταυτόχρονα, λάθη ή παραλήψεις του παρελθόντος, τίθεται
η δυνατότητα δηµιουργίας κοινής βάσης εκκίνησης προς εύρεση πολυδιάστατων λύσεων µε
γνώµονα την αντιµετώπιση πραγµατικών οικουµενικών κινδύνων, όπως είναι η υποβάθµιση του
περιβάλλοντος.

Σ’ έναν γενικότερο ορισµό ως ξένη βοήθεια µπορεί να χαρακτηρισθεί κάθε µεταβίβαση που
προέρχεται από κυβερνητικούς φορείς από την µία χώρα στην άλλη. Μπορεί να πάρει πολλές
µορφές, όπως προτιµησιακά καθεστώτα παγιωµένα µετά από άτυπες ή τυπικές διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες που θα πρέπει να βασίζονται στις εξής δύο αρχές: να µην επιτελούν
εµπορικό σκοπό από την µεριά των προθέσεων του δότη και τα µέτρα του θα πρέπει να είναι
καταπραϋντικά, το επιτόκιο και η περίοδος αποπληρωµής να είναι τέτοιες ώστε να µην
ανασχετιστεί η ωφέλεια της αρχικής βοήθειας1.

Τα κίνητρα που οδηγούν στην βοήθεια είναι ποικίλα:
ιδεολογικά και ηθικά:τα ίδια επιχειρήµατα υπέρ της αναδιανοµής του πλούτου εντός µιας
κοινωνίας ή κράτους, που βασίζονται στις θεωρίες δικαιοσύνης κατά Rawls και την
κοινωνική αλληλεγγύη, µπορούν να γενικευθούν και να εφαρµοστούν σε παγκόσµιο
επίπεδο καθώς τα εθνικά σύνορα δεν αποτελούν παρά εργαλειακές κατασκευές. Η
απόλυτη φτώχεια είναι µια κατάσταση µη- ηθικά αποδεκτή,
πολιτικά, στρατιωτικά και ιστορικά: αποτυπώνονται ξεκάθαρα και στην πολιτική των
Ηνωµένων Πολιτειών όπου τα προγράµµατα βοήθειας σχεδιάστηκαν αρχικά σαν ένα
τελευταίο προπύργιο ενάντια στην κοµµουνιστική απειλή και η τοπική και εθνική διανοµή
της διεθνούς βοήθειας ακόµη µπορεί να ειδωθεί κάτω από αυτή την αντίληψη. Η Αγγλική
και Γαλλική βοήθεια τείνει να επικεντρώνεται στις πρώην αποικιακές περιοχές,
αντανακλώντας ισχυρούς ιστορικούς δεσµούς και ίσως κάποια αποζηµίωση για τις
αµέλειες των πρώην αποικιακών καθεστώτων,

1

οι όποιες µεταβιβάσεις κεφαλαίου, προϊόντος, ή τεχνογνωσίας που προέρχεται από ιδιωτικούς επενδυτές
δεν περικλείονται στον ορισµό της ξένης βοήθειας, καθώς πρόκειται για συνήθεις εµπορικές συναλλαγές,
έστω και αν έµµεσα ωφελούν την χώρα στην οποία συντελούνται. Επίσης όποια στρατιωτική βοήθεια
αποκλείεται από τις διεθνείς οικονοµικές καταµετρήσεις για τις ροές των κεφαλαίων της ξένης βοήθειας
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Οικονοµικά: οι επενδύσεις των αναπτυγµένων χωρών στις αναπτυσσόµενες, δεν
αποσκοπούν µόνο στην αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης των αναπτυσσόµενων χωρών
αλλά και στην βελτίωση της δικής τους ευηµερίας. Έτσι η διεθνής βοήθεια µπορεί να είναι
αµοιβαία επικερδής. Αν ο ρυθµός µεταβολής του επιτοκίου των δανείων είναι πιο ψηλός
από την αποδοτικότητα του κεφαλαίου στην χώρα-δωρητή και χαµηλότερος στην χώρααποδέκτη, τότε και οι δύο κερδίζουν- κευνσιανό επιχείρηµα-

Γεωγραφικά η διασπορά της βοήθειας αφορά την Υποσαχάρια Αφρική (1/3), Ασία 20% , Λατινική
Αµερική, Ωκεανία και Ευρώπη (µέση βοήθεια ανά άτοµο στις αναπτυσσόµενες χώρες αντιστοιχεί
µε 90 cents ανά άτοµο). Επικεντρώνει στις αναπτυξιακές στρατηγικές, στο εµπόριο, στην
πρόληψη συγκρούσεων, στο χρέος, στο περιβάλλον και στην παιδική εργασία.
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2.Σηµασία ξένης βοήθειας στην ανάπτυξη των χωρών µε χαµηλά εισοδήµατα
Η ξένη βοήθεια διαδραµατίζει πολλαπλό ρόλο για τις αναπτυσσόµενες χώρες καθώς συντελεί
στην προώθηση της ευηµερίας και την αριστοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Όπως στην µικροοικονοµία οι µικρές επιχειρήσεις χρειάζονται εξωγενή παρέµβαση προκειµένου
να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο των οικονοµικών τους δυνατοτήτων2, ο ρόλος την ξένης
βοήθειας είναι παραπλήσιος στο πλαίσιο του ευρύτερου µακροοικονοµικού οικονοµικού
περιβάλλοντος, µε παίκτες τις χώρες, τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και τους διεθνείς
οργανισµούς, αποδοµώντας τις ισχύουσες ισορροπίες προς όφελος του οικονοµικού µοντέλου
που θέλει να υποστηρίξει ο δωρητής.

Καταδεικνύεται, λοιπόν, η σηµασία των δωρητών που ωστόσο δεν λήφθηκε υπόψη ως βάση
εκκίνησης στις µελέτες για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας. Αντιθέτως, κατά κανόνα η
αξιολόγηση έγινε µε γνώµονα τον αποδέκτη της βοήθειας– σε συνάρτηση µε την πολιτική και
την οικονοµική σταθερότητα - χρησιµοποιώντας διασυνοριακές παλινδροµήσεις της ανάπτυξης
της χώρας. Μια προφανής παράλειψη από τον κατάλογο των συνθηκών, είναι η έκταση κατά την
οποία οι χορηγοί ενδιαφέρονται για την επίτευξη των γεωπολιτικών και όχι αναπτυξιακών
στόχων3, οπότε είναι πιθανή η µείωση της αποτελεσµατικότητας της βοήθειας, εφόσον οι
δωρητές που ασκούν στρατηγικές έχουν λιγότερα κίνητρα να διατηρήσουν την δικαιούχο
κυβέρνηση υπεύθυνη για την αναπτυξιακή αποτελεσµατική χρήση των εισροών που προκύπτουν
από την ενίσχυση. Οι κατανοµές των παλινδροµήσεων από τις ενισχύσεις µπορεί να
χρησιµοποιούνται

για να

καταδειχθεί η σηµασία

της

γεωπολιτικής σκέψης, αλλά οι

παλινδροµήσεις δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε την υπόθεση ότι αποτελούν ένα επιπλέον
µέσο για την ενίσχυση και την ανάπτυξη σε δεύτερο επίπεδο, διότι έτσι θα πρέπει να δεχτούµε
την υπόθεση ότι τα στρατηγικά κίνητρα ενίσχυσης είναι εξίσου αποτελεσµατικά µε τα
αναπτυξιακά κίνητρα ενίσχυσης.

2.1 Θετικές επιδράσεις
Στην διεθνή βιβλιογραφία αναγνωρίζεται το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις η ξένη βοήθεια
συνεισέφερε σηµαντικά στην µεταµόρφωση των χωρών, µεταγγίζοντας ιδέες και τρόπους
διαµόρφωσης ολοκληρωµένων πολιτικών ανάπτυξης, εκπαιδεύοντας τους κατέχοντες σε
2

έµµεσα µέσω θεσµικών παρεµβάσεων που ενισχύουν την προστασία τους ή άµεσα µε ενίσχυση του
κεφαλαίου τους
3
όπως συµβαίνει ως επί το πλείστον στις περιπτώσεις διµερούς βοήθειας της οποίας η αποτελεσµατικότητα
είναι 2 φορές µικρότερης της πολυµερούς βοήθειας σύµφωνα µε τον Derek Headev

4
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νευραλγικά σηµεία στην πολιτική ζωή των χωρών αυτών και χρηµατοδοτώντας την
αναδιαµόρφωση

και την επέκταση των δηµοσίων υπηρεσιών. Η Έκθεση του R. Cassen ’86,

επισηµαίνει τα µάλλον θετικά αποτελέσµατα, τονίζοντας τα µεγάλα περιθώρια βελτίωσης4.

Παρά τη ραγδαία αυξανόµενου παγκόσµιου πληθυσµού, ο αριθµός των ανθρώπων που ζουν σε
συνθήκες φτώχειας έχει µειωθεί, ανεβάζοντας το µέσο ηµερήσιο εισόδηµα σε αναλογία που
εξαρτάται από τον πληθυσµό της αποδέκτριας χώρας. Η ξένη βοήθεια έχει

µεταµορφώσει

ολόκληρους τοµείς στην οικονοµία των αναπτυσσόµενων χωρών, όπως τον αγροτικό τοµέα όπου
η προώθηση καινοτοµιών συνέβαλε στην προσέλκυση επενδύσεων και πολιτικών που βελτίωσαν
την ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων ανεβάζοντας τον µέσο όρο του ηµερήσιου εισοδήµατος.
Μέσω διεθνών πρωτοβουλιών και την συνεργασία πολλών φορέων οι χώρες µπόρεσαν να
αντιµετωπίσουν δραστικά σηµαντικές αρρώστιες και κυρίως την παιδική θνησιµότητα.
Καταπολεµήθηκαν σοβαρές ασθένειες στις χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού: αφανίστηκαν
συµπτώµατα πολιοµυελίτιδας και ιλαράς, για περισσότερα από 1,5 εκατοµµύρια παιδιά στην
Παπούα Νέα Γουινέα(AusAID). Επίσης, για πολλά εκατοµµύρια ανθρώπων έγινε δυνατή η
σύνδεσή τους µε βασικά αγαθά όπως ηλεκτρισµό, δίκτυα µεταφοράς και επικοινωνίας,
συστήµατα άρδευσης και ύδρευσης (παρέχουν καθαρό νερό για περίπου 500.000 ανθρώπους
στην Τανζανία, Νότια Αφρική, Μοζαµβίκη και τη Ζιµπάµπουε), υποδοµές για κοινωνική
περίθαλψη και εκπαίδευση. Κατά τα τελευταία 40 χρόνια:
το µέσο προσδόκιµο ζωής στις αναπτυσσόµενες χώρες έχει αυξηθεί κατά 20 έτη
ο αναλφαβητισµός των ενηλίκων έχει σχεδόν µειωθεί στο µισό και
η θνησιµότητα κατά την εγκυµοσύνη έχει µειωθεί κατά 50%

Η επιτυχία της βοήθειας στην περίπτωση της Νότιο Κορέας είναι χαρακτηριστική: η USAID
χρησιµοποίησε τον όρο “αποφοίτηση” (graduation) της χώρας αυτής της ανατολικής Ασίας
προκειµένου να τονίσει την επιτυχία του προγράµµατος ξένης βοήθειας των Η.Π.Α.

2.2 Αρνητικές επιδράσεις
Ωστόσο, αποδεικνύεται ακόµη µια φορά ότι ο ανθρώπινος παράγοντας καθιστά δύσκολη την
αποτελεσµατική εφαρµογή των καλών προθέσεων που προϋποθέτονται στην απόδοση βοήθειας.
Με κριτήριο τους στόχους της Χιλιετίας, υπάρχουν µεγάλες ασυνέπειες έστω και αν σε κάποιους
δείκτες οι αποδόσεις είναι µεγάλες, µε µικρές ή µεγαλύτερες παραλλαγές στο πέρασµα του

4

Σύµφωνα µε τον Daniel Ehrenfeld, η ξένη βοήθεια µπορεί να ωφελεί αθροιστικά τον Βορρά περισσότερο
από το Νότο µεχρι σήµερα (2003), ωστόσο η πρόοδος όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώµατα θα µπορούσε
να αλλάξει σε µεγάλο βαθµό αυτή η ισορροπία.

5
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χρόνου. Έως και το ένα τρίτο όλων των αναπτυσσόµενων χωρών υπολείπονται σε επιδόσεις που
είναι απαραίτητες για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας5.

Κάνοντας µια ιστορική αναδροµή, χωρίς να εξετάσουµε σε αυτό το σηµείο το κατά πόσο αυτοί οι
στόχοι ήταν θεµιτοί ή όχι, τα αποτελέσµατα της παρέµβασης µέσω εξωτερικής βοήθειας δεν
συµβάδιζαν απαραίτητα µε τις τότε διακηρύξεις των δωρητών6.

Κάποιοι στόχοι πραγµατοποιήθηκαν κάποιοι δεν πραγµατοποιήθηκαν καθόλου και κάποιοι
µερικώς -στρεβλώσεις και απρόβλεπτα γεγονόταΗ αύξηση της παρεχόµενης βοήθειας είναι ακόµη πολύ µακριά από το συµφωνηµένο
στόχο του 0,7% του ΑΕΠ των χωρών-δωρητών, ενώ έχει παρέλθει το ήµισυ της
περιόδου που είχε αρχικά συµφωνηθεί, από το οποίο ποσό µόνο το ¼ του συνόλου
καταλήγει στους τελικούς αποδέκτες.

Πηγή: OECD , 2006

5

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επιδόσεων των χωρών είναι ποικίλα, που, σε συνδυασµό µε τις µηαξιόπιστες µετρήσεις των στατιστικών µεγεθών, οδηγούν σε συνεχείς ανακατατάξεις των χωρών
αναφορικά στην αναπτυξιακή πορεία τους
6
In recognition of the special importance of the role which can be fulfilled only by official development
assistance, a major part of financial resource transfers to the developing countries should be provided in
the form of official development assistance. Each economically advanced country will progressively
increase its official development assistance to the developing countries and will exert its best efforts to
reach a minimum net amount of 0.7 per cent of its gross national product at market prices by the middle
of the Decade. International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade,

UN General Assembly Resolution 2626 (XXV), October 24, 1970, para. 4-

6
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η απόδοση της βοήθειας δεν είναι συστηµατικοποιηµένη και δεν έχει συγκεκριµένες
πατέντες7 καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που συντελούν στην λήψη
αποφάσεων8.

Υποδεικνύει το µέσο µερίδιο της λαµβανόµενης ξένης βοήθειας στις χώρες που
κατατάσσονται ανάλογα µε το τις ετήσιες εισροές τους9.

Υπολογίζεται ότι τα τελευταία 60 έτη έχει διοχετευθεί οικονοµική βοήθεια ύψους 1
τρισεκατοµµυρίων δολαρίων από τις πλούσιες δυτικές χώρες στην Αφρική. Όµως το πραγµατικό
ανά κεφαλή εισόδηµα είναι σήµερα χαµηλότερο από αυτό που ήταν τη δεκαετία του '70, και άνω
του 50% του πληθυσµού της ηπείρου -πάνω από 350 εκατοµµύρια άνθρωποι- ζουν µε λιγότερο
από ένα δολάριο την ηµέρα. Στην Νότια Ασία, όπου διαµένουν σχεδόν το 50% των φτωχότερων
ανθρώπων, η βοήθεια που αντιστοιχεί ανά άτοµο είναι 6 δολάρια10.

7

Η µέση Ανατολή και η Βόρειος Αφρική που φτάνουν στο τριπλάσιο του εισοδήµατός τους , δέχονται
περίπου 14 φορές περισσότερη βοήθεια
8
We compared the amount of foreign aid countries receive per capita with the [Failed States] index
ranking and found that the countries at greatest risk of collapse often get paltry amounts of aid. The
exceptions appear to be countries that have been the recipients of large-scale international military
intervention. -Foreign Policy Magazine (Washington DC, June 2005)-.
9

Πηγή: www.globalissues.org, OECD, Απρίλιος 2009
στην Ινδία φτάνει στα 2$ ανά άτοµο

10
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Οι επιδράσεις της αποτυχίας αυτής είναι πολλαπλασιαστικές και πιο έντονες ακόµη από την
περίπτωση της µη απόδοσης βοήθειας, καθώς αφήνουν την αναπτυσσόµενη χώρα σε πιο
ευάλωτη κατάσταση από ότι πριν –διάψευση προσδοκιών, απογοήτευση, αποδόµηση της
κρατικής λειτουργίας, σπατάλη πόρων, στροφή της οικονοµίας σε λάθος κατευθύνσεις.
Η παθογένεια των κοινωνιών των τρίτων (και τέταρτων11 ακόµη) χωρών -φτώχεια, πείνα,
ανισότητα, αναλφαβητισµός- εξακολουθούν και σήµερα να αποτελούν µεγάλες πληγές για την
ανθρωπότητα και ταυτόχρονα µια από τις πιο κραυγαλέες ενδείξεις της ανεπάρκειας της ξένης
βοήθειας έτσι όπως έχει δοµηθεί µέχρι σήµερα.

Επίκριση κατά των δωρητών εξωτερικής Βοήθειας
Στο βαθµό που η βοήθεια δίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς όρους, τα χρήµατα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οτιδήποτε και όχι κατ' ανάγκη για τους αναπτυξιακούς στόχους
για τους οποίους δόθηκαν. Το ζητούµενο λοιπόν, µακροπρόθεσµα, δεν είναι η αύξηση της
οικονοµικής βοήθειας, αλλά, αντίθετα, ο σταδιακός τερµατισµός της12, εξασφαλίζοντας
πρωτίστως την υγιή και ανεξάρτητη λειτουργία των κρατών-αποδεκτών .

Η παθογένεια του ίδιου του διεθνούς συστήµατος επιδρά στην αποτελεσµατικότητα των όποιων
προγραµµάτων βοήθειας και ως εκ τούτου είναι επιτακτικός ο ακριβής εντοπισµός της:
οι χώρες που φροντίζουν για την παγκόσµια ειρήνη είναι εκείνες που κατασκευάζουν
και πουλούν τα περισσότερα όπλα.
η ανυπαρξία δηµόσιου ελέγχου στις χρηµατοδοτήσεις και στην οικονοµία διευκολύνει
την οργάνωση δικτύων διανοµής των ναρκωτικών και το ξέπλυµα του βρόµικου
χρήµατος. Οι πιο αναγνωρισµένες τράπεζες είναι εκείνες που ξεπλένουν και
αποταµιεύουν τα περισσότερα ναρκωδολάρια και χρήµατα από καταχρήσεις.

11

Οι Ελάχιστα Αναπτυγµένες Χώρες αποτελούν τον επονοµαζόµενο Τέταρτο Κόσµο (Υποσαχάρια Ζώνη και
Νότια Ασία), σε αντιδιαστολή µε τον Πρώτο Κόσµο που τον αποτελούν χώρες όπως (ΗΠΑ, ∆υτική Ευρώπη,
Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία), τον ∆εύτερο κόσµο που τον αποτελούν οι χώρες του πρώην
υπαρκτού σοσιαλισµού και τον Τρίτο Κόσµο που τον αποτελούν γεωγραφικά τµήµατα όπως: Ασία, Αφρική,
Μέση ανατολή, Λατινική Αµερική. Βέβαια ο όρος Τέταρτος Κόσµος δεν χρησιµοποιείται ευρύτατα ίσως για
να µην προσδώσει νέα έκταση στο ήδη υπάρχων χάσµα.
12

Η ελεηµοσύνη στην Αφρική παραµένει µία από τις πιο δηµοφιλείς ιδέες της εποχής µας. Όµως όλα τα
στοιχεία δείχνουν ότι η βοήθεια στην Αφρική έκανε τους φτωχούς φτωχότερους και επιβράδυνε την
ανάπτυξη. Η κουλτούρα της βοήθειας έκανε τα αφρικανικά κράτη να είναι υπερχρεωµένα, ευάλωτα στον
πληθωρισµό και στις συναλλαγµατικές διακυµάνσεις και αποθάρρυνε τις ξένες επενδύσεις (Dambisa Moyo,
οικονοµολόγος από την Γκάµπια)

8

Αναπτυξιακή Βοήθεια & Βιωσιµότητα
Η σωτηρία του περιβάλλοντος µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε ευφυή εµπορική
επένδυση των εταιριών και των βιοµηχανιών εκείνων των οποίων τα παραγόµενα
αγαθά το καταστρέφουν13.
Ενώ οι Ηνωµένες Πολιτείες προωθούν το ελεύθερο εµπόριο, υποχρέωναν πολλές
χώρες της Λατινικής Αµερικής να καταναλώνουν τα εµπορεύµατά τους, ως
αντάλλαγµα των δανείων και την υποστήριξη των στρατιωτικών δικτατοριών. Με τον
τρόπο αυτό καταστρέφονται οι µικρές βιοτεχνίες που θα µπορούσαν να εκκολαφθούν
σε εθνική βιοµηχανία14.
Ο έµµεσος προστατευτισµός συνεχίζεται µε τις κρατικές επιχορηγήσεις που παίρνουν
οι παραγωγοί αγρότες των Ηνωµένων Πολιτειών, κατά µέσο όρο 100 φορές
µεγαλύτερες από το εισόδηµα ενός γεωργού στις Φιλιππίνες , σύµφωνα µε τα
δεδοµένα των Ηνωµένων Εθνών. Όπως γίνεται φανερό, οι ανεπτυγµένες δυνάµεις
πατρονάρουν και προστατεύουν την υψηλή τεχνολογία, βιοτεχνολογία και των
βιοµηχανιών της γνώσης και της επικοινωνίας15.
Η εξουσία που δίνεται στους κατέχοντες της δοθείσας ξένης βοήθειας καθιστά δυνατή
τη διαστρέβλωση του ρόλου τους και την παρεµπόδιση του έργου που µπορεί να
γίνει µε την σωστή διαχείριση της όποιας βοήθειας.
Ο ανθρώπινος παράγοντας , των διαµεσολαβητών διαχέει ακόµα περισσότερο τα
επιθυµητά αποτελέσµατα από τα παρατηρούµενα επί της πράξης. Από τους εθελοντές
µέχρι τους διαχειριστές των προγραµµάτων ξένης βοήθειας και τους δωρητές η
τήρηση των ορίων δεν είναι εύκολα πραγµατοποιήσιµη καθώς ίδια συµφέροντα και η
θέση ευθύνης-εξουσίας µπορούν να αποτελέσουν ισχυρά κίνητρα για συµπεριφορά
αλαζονική, µη-συνεργασίας, πατερναλιστική.

Ο έλεγχος και η προϋπόθεση των ουµανιστικών κινήτρων θα πρέπει να είναι αυτονόητες
συνθήκες για την τέλεση όποιου έργου. Σε µια διαδικασία αυτοελέγχου θα πρέπει να υπόκεινται
φορείς, οργανισµοί και άτοµα είναι µέσω θεσπισµένων εσωτερικών διαδικασιών είτε µέσω της
δηµόσιας κριτικής που επέρχεται από διαφανείς διαδικασίες τακτικής ενηµέρωσης και δηµόσιας
γνωστοποίησης των όποιων δράσεων.

13

Although Australia has been a generous donor to East Timor, the Australian Government is reaping over
$1 million per day from oil and gas in a disputed area of the Timor Sea that is twice as close to East Timor
as it is to Australia. Australia has received nearly ten times as much revenue from Timor Sea oil and gas
than it has provided in aid to East Timor since 1999 ... Australia has access to two-thirds of the known oil
and gas deposits in the Timor Sea, even though a maritime boundary set according to international law
could deliver most, if not all, these resources to East Timor -Oxfam Australia (2004a)-.
14
Η ελευθερία να περνάς από τη µια χώρα στην άλλη είναι προνόµιο του χρήµατος (Ένας κόσµος ανάποδα
, εκδόσεις πιρόγα Eduardo Galeano , Patas Arriba)
15
π.χ. προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων, πατέντες κ.λ.π.
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Συνάφεια και µακροπρόθεσµη αλληλεπίδραση των τολµηρών δράσεων προς µια κοινωνία της
οποίας η πολυµορφία και η πολυπλοκότητα πρέπει να προστατεύεται εξίσου. Ως εκ τούτου δεν
είναι δυνατόν να δίνονται προτεραιότητες σε κάποιους τοµείς.

∆εδοµένου των περιορισµών στην χρηµατοδότηση και την υλική υποστήριξη όλων των
ουσιωδών προβληµάτων, χρειάζεται εξειδίκευση και συντονισµό, έστω και αν βραχυπρόθεσµα
µια τέτοια δόµηση µπορεί να επηρεάσει το µέγεθος γραφειοκρατικών διαδικασιών, το κόστος
απόδοσης την ξένης βοήθειας και την δυνατότητα ευελιξίας. Η σταθερή βελτίωση των
αποτελεσµάτων απόδοσης ξένης βοήθειας απαιτεί

µια τέτοια αναδιάρθρωση αν δεν θέλει να

παραµείνει η ξένη βοήθεια συγκυριακή εύνοια προς ένα κράτος-µέλος. Επιβάλλεται η αποβολή
του κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της αποσπασµατικής διάθεσης πόρων µε γνώµονα την ανάγκη
να προηγηθεί των γεγονότων και να φροντίσει προληπτικά, όχι να σκεπάσει ή να καταπραΰνει
όπως συµβαίνει σήµερα.

2.2.1 Αιτίες µη- αποτελεσµατικής χρήσης της βοήθειας
Η δέσµευση του δωρητή για παροχή βοήθειας, παρόλο που αποτελεί αναγκαία συνθήκη, δεν
ήταν απαρέγκλιτα και επαρκής για την αλλαγή πολιτικής βούλησης ή την ανάπτυξη ικανοτήτων,
µε εξαίρεση λίγων κρατών υπό ανάπτυξη που σταθεροποίησαν την οικονοµία τους.

Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, οι χειρότεροι διαχειριστές της παρεχόµενης βοήθειας σύµφωνα
µε τα κριτήρια των Millennium Goals ήταν το Μπουρούντι, η Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, η
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, η Γουινέα, η Μαδαγασκάρη, η Σιέρα Λεόνε, η Τανζανία, και τη
∆ηµοκρατία του Τόγκο. Συµπερασµατικά η Υπο-Σαχάρια περιοχή επιφέρει τις µεγαλύτερες
ανησυχίες.

2.2.1.a Ωριµότητα
Η µακρόχρονη ύπαρξη µιας χώρας παρέχει εµπιστοσύνη, ακριβέστερο προσδιορισµό της
ιδιαίτερης ταυτότητάς της και κατ’ επέκταση των αναγκών της, αν και δεν εγγυάται την
ικανότητα ενός κράτους. Εν ολίγοις, τα κράτη µε χαµηλό εισόδηµα, που στο σύνολό τους
περιγράφονται ως νέα και σχετικά ανώριµα κράτη, έχουν πληγεί στο παρελθόν -σε διαφορετικό
βαθµό το καθένα- από παράγοντες που αποτελούν ορισµένες από τις κύριες αιτίες αστάθειας16,
καθιστώντας την παροχή βοήθειας µη-αποτελεσµατική.
16

ο βαθµός διείσδυσης της αποικιοκρατίας ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας, κυρίως στην Ασία και την
Αφρική, από όπου το µεγαλύτερο µέρος των κρατών προέκυψαν µετά από πόλεµο
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Στην Ασία, οι αποικιοκράτες είχαν παρεισφρήσει σε ευρύ τµήµα της ηπείρου, ωστόσο δεν είχαν
τα µέσα να διατηρήσουν σηµαντική παρουσία, και, δεδοµένης της δύναµης του πολιτισµού και
της θρησκείας, η εξουσία των τοπικών ελίτ ήταν σηµαντική. ∆ύο κράτη που δεν ήταν αποικίεςτο Νεπάλ και η Ταϊλάνδη-, διαµόρφωσαν αµφότερα αναγνωρισµένα καθεστώτα, τα οποία
µπόρεσαν να προσαρµοστούν πολύ διαφορετικά στην νέα εποχή.

Στην Αφρική, σε πολλές περιπτώσεις αναφέρεται η αρχική δηµιουργία εθνικών συνόρων µε
πρωτοβουλία των αποικιακών δυνάµεων που χαρακτηρίστηκε τουλάχιστον αδέξια. Έγινε
προσπάθεια δηµιουργίας τεχνητών οντοτήτων και επιχειρήθηκε η διάδοση νέων παραδόσεων
στην εκπαίδευση, θρησκεία και τον πολιτισµό σε µια προσπάθεια βαθύτερης διείσδυσης των
αποικιακών δυνάµεων. Επιπλέον, η κρατική υπόσταση υπερείχε των αρµοδιοτήτων των τοπικών
αρχηγών, η αρχή του οποίων είχε καθοριστεί από τις τοπικές παραδόσεις, συµπεριλαµβανοµένου
του κριτηρίου της κληρονοµικότητας.

Τα νεοσύστατα κράτη παρουσιάζουν µεγάλες παθογένειες στην πολιτική τους ζωή καθώς δεν
µπόρεσαν να διαχειριστούν τον εθνικό τους πλούτο και περιόρισαν την λειτουργία του κράτους
στις εξατοµικευµένες ανταλλαγές, πελατειακές σχέσεις και την πολιτική υπό κηδεµονία. Η
εκτελεστική εξουσία αποτελείται από τον αρχηγό κράτους, ένα αδύναµο δικαστικό σώµα και
αναποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση17.Ακόµα πολλές περιπτώσεις χωρών είναι σε εξέλιξη
µετάβασης λόγω γεωγραφικών αναπροσδιορισµών και πολιτικών ανακατατάξεων 18.

Όταν η Σοβιετική Ένωση διασπάστηκε το 1991, στην ανατολική Ευρώπη σχηµατίστηκαν πολλά
µικρότερα κράτη σε κατάσταση αποσύνδεσης που κλήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα
αναδιοργανώσει προκειµένου να επιφέρει συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή. Αν και τα τρέχοντα
προγράµµατα ενίσχυσης έχουν φτάσει σε πολλούς από τους φτωχούς αυτών των χωρών, έχει
αποκλειστεί ταυτόχρονα ένα αρκετά µεγάλο µέρος ακόµα φτωχότερων ανθρώπων19,20.

Ακόµα πιο πρόσφατα το Ανατολικό Τιµόρ (2002), και το Κοσσυφοπέδιο, δύο παραδείγµατα
επαναπροσδιορισµού

πολιτικού

–γεωγραφικού

-οικονοµικού

χαρακτήρα.

Πρόκειται

για

17

Bratton και van de Walle, 1997
π.χ. εξαιτίας πολέµων
19
∆οκιµάζεται η προσέγγιση που δείχνει ότι η µεγιστοποίηση της ακρίβειας στη διαδικασία χορήγησης της
βοήθειας µπορεί να αποφέρει βελτίωση στη κάλυψη και στη µείωση των διαρροών και µπορεί να έχει ένα
αρκετά µεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά τη µείωση της φτώχειας π.χ. επικέντρωση σε ορισµένες µεταβλητές
που αφορούν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
20
Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα σε νοικοκυριά που ανατέθηκε από την Παγκόσµια Τράπεζα που
καλύπτει περίπου 7000 νοικοκυριά και είναι η πρώτη του είδους της στη Βοσνία(European Economic
Review).
18
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ανακατατάξεις, η πορεία των οποίων δεν µπορεί να προβλεφθεί εύκολα λόγω της αστάθειας και
της µη- κανονικότητας που παρουσιάζουν21.

2.2.1.b Ισχυρές κυβερνήσεις
Οι προσδοκίες που διαµορφώθηκαν µετά την ανεξαρτησία των χωρών προσέδωσε µεγάλη
σηµασία στην στελέχωση των κυβερνήσεων, οι οποίες κατανοώντας τους µοχλούς του
πολιτικού, κοινωνικού και εµπορικού ελέγχου καλλιέργησαν την πατριωτική προσήλωση και το
εθνικό συναίσθηµα στο πρόσωπό τους.

Στα περισσότερα από τα νεότερα κράτη, οι αυταρχικές κυβερνήσεις που εµφανίστηκαν,
συµπλήρωσαν το πολιτικό κενό που δηµιούργησε η ανυπαρξία πολιτικών κοµµάτων, οµάδων
πίεσης ή αυτόνοµων οργάνων22. Πολύ αργότερα συντελέστηκε η ανάδυση της κοινωνίας των
πολιτών, η οποία βοήθησε να αµβλύνει την µονοπώληση της πολιτικής εξουσίας από το κράτος.

Τα νέα ανεξάρτητα Κράτη παραδειγµατιζόµενα από τις ευρείες επιτυχείς οικονοµικές κρατικές
παρεµβάσεις της εποχής στην δύση23, υιοθέτησαν µε την σειρά τους τα νέα συστήµατα
κοινωνικής πρόνοιας και την κεϋνσιανή διαχείριση της ζήτησης, ενώ από το παράδειγµα της
Σοβιετικής Ένωσης το κεντρικό µοντέλο σχεδιασµού. Επηρέασαν έτσι την κτιριακή υποδοµή, την
ανάπτυξη στις νεοσύστατες βιοµηχανίες, κατεύθυναν τη γεωργική παραγωγή και την κατανοµή
των πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης των τιµών και των επιδοτήσεων, την εργασία,
το συνάλλαγµα και τις χρηµατοοικονοµικές αγορές24.

Ωστόσο οι εκτεταµένες εξουσίες του κράτους χρησιµοποιήθηκαν µε πολύ διαφορετικά
αποτελέσµατα. Σε ορισµένες χώρες25, η κυβέρνηση δηµιούργησε µια αποτελεσµατική και καλά
συντονισµένη στρατηγική, ενώ επίσης επένδυσε σε ανθρώπινο δυναµικό, µέσω των κοινωνικών
φορέων. Ο ιδιωτικός τοµέας επίσης άνθισε και παρέχονταν κίνητρα για την ανάπτυξη.

Αλλά σε πολλές άλλες χώρες, η ανάπτυξη του κράτους αποδείχθηκε πολύ διαφορετική αφού
συνοδεύτηκε από διογκωµένο- αναποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα και µονοπώληση της πολιτικής
εξουσίας που κατευθυνόταν από συγκαλυµµένα εµπορικά και οικονοµικά συµφέροντα και που
εµπόδιζε

παράλληλα

την

ανεξάρτητη

ιδιωτική

επιχείρηση

και

την

πρωτοβουλία

να

21

για παράδειγµα η Σοµαλία διήρκεσε µόλις 30 χρόνια ως µια ενιαία περιοχή και προσπαθεί και πάλι να
αναλάβει την ανασύσταση
22
Pinkney 2003
23
σύµφωνα µε τα πρότυπα που τέθηκαν από το Σχέδιο Μάρσαλ
24
Παγκόσµια Τράπεζα, 1997
25
συµπεριλαµβανοµένης και της Ανατολικής Ασίας τίγρεις: Κορέα, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη
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ευδοκιµήσουν26. Το δόγµα της κεντρικής καθοδήγησης «dirigiste» προέβαλε την κεντρική
κυβέρνηση ως το φυσικό συµπλήρωµα της ανάπτυξης και απέτρεψε την διερεύνηση
εναλλακτικών µέσων παροχής υπηρεσιών27,28,29.

Ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες χρησιµοποίησαν ως σηµείο εκκίνησης για την δραστηριότητα
τους την αύξηση των τιµών για τα εµπορεύµατα στις αρχές της δεκαετίας του 1950, αλλά ποτέ
δεν προσαρµόστηκαν στην συνακόλουθη πτώση των εσόδων που επέφεραν επιπροσθέτως οι
πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970. Ορισµένοι εξαγωγείς πετρελαίου, όπως η Νιγηρία και
η Αγκόλα χρησιµοποίησαν αντιπαραγωγικά τους πόρους τους, αντίθετα µε τη Μαλαισία, ενώ
ταυτόχρονα για πολλούς εισαγωγείς πετρελαίου, το σοκ ήταν καταστροφικό. Πολλοί οδηγήθηκαν
σε ένα επίπεδο του χρέους από το οποίο ποτέ δεν έχουν επιστρέψεί30.

2.2.1.c Ηγεσία
Στα ευάλωτα κράτη, η ηγεσία µπορεί να είναι πιο δεκτική σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αλλά η
ικανότητά της για υλοποίηση είναι, κατά κανόνα, περιορισµένη, όπως στη Λιβερία, Ρουάντα,
Σιέρα Λεόνε και άλλες χώρες που εξέρχονται από σύγκρουση, ή το Μάλι, Νικαράγουα, Νιγηρία,
Ζάµπια που επιδιώκουν να αντισταθµίσουν την ανεπάρκεια διαχείρισης και τις αντιξοότητες που
αντιµετωπίζουν µε το HIV / AIDS, τις

φυσικές καταστροφές ή τις παγκόσµιες οικονοµικές

συνθήκες31.

Η προσωπικότητα και το παράδειγµα της ηγεσίας είναι ένα ακόµη κατευθυντήριος παράγοντας
για την κρατική ανάπτυξη: ισχυροί ηγέτες συχνά προέκυψαν µέσα από την πιο εύκολα
πειθαρχηµένη και συνεκτική θεσµική δοµή των ενόπλων δυνάµεων, οι οποίες στη συνέχεια

26

Πιο συγκεκριµένα, η κακή λειτουργία ή η αποδόµηση του πολιτικού συστήµατος των χωρών-αποδεκτών
επιτρέπει την αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Επιπρόσθετα
παράγοντες όπως η άγνοια για την φύση και το ύψος της παρεχόµενης όποιας βοήθειας, η διαπλοκή, η
γραφειοκρατία και τα απολυταρχικά καθεστώτα κάνουν δύσκολη την πρόοδο στους τοµείς για τους
οποίους προορίζεται.
27

Lal 1983
µια πεπατηµένη από την οποία η Ρουάντα και τη Ζάµπια έχουν αρχίσει να παρεκκλίνουν
29
περίπτωση της Βιρµανίας -ένα ακραίο παράδειγµα µονολιθικού κράτους- όπου δεν έχουν αναπτυχθεί είτε
πολιτικά ή οικονοµικά ιδρύµατα, οποιασδήποτε φύσης, έξω από το πλαίσιο του ισχύοντος καθεστώτος
30
η Νότιος Κορέα αποτελεί παράδειγµα εξαίρεσης
31
θα µπορούσε πιθανότατα να ανήκει εδώ η Βιρµανία, η Βόρεια Κορέα, η Σοµαλία, όπως και ορισµένες από
τις χώρες σε µεταβατικό στάδιο από το πρώην σοβιετικό µπλοκ –Τατζικιστάν28
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υπηρέτησαν τον ηγέτη που αναδεικνύεται µέσω αυτού του θεσµού, µε σκοπό την διατήρησή
του, είτε λόγω προσωπικών ιδιοτήτων και αξιών είτε διαπροσωπικών σχέσεων32.
Ακόµα και αν τα πολιτικά συστήµατα των αναπτυσσόµενων χωρών διέφεραν µεταξύ τους, η
δράση του ισχυρού ηγέτη καθορίζει σε πολύ σηµαντικό βαθµό την αποτελεσµατικότητα της
αποδιδόµενης βοήθειας, καθώς µπορεί να δηµιουργήσει, να επηρεάσει τις πολιτικές ή να
καθορίσει τους διαδικαστικούς κανόνες για την παραγωγή πολιτικών και την εκτέλεσή τους.

Οι πιο διαδεδοµένες συνθήκες είναι η απροθυµία που επιδεικνύουν οι ηγεσίες των φτωχών
χωρών και η αντίσταση στην αλλαγή, ανεξαρτήτως της αιτίας (δόγµα, απληστία, στρατιωτική
παράνοια, εξουσία) και του κόστους που συνεπάγεται στην ανάπτυξη. Αρκετοί πολιτικοί ηγέτες
κατηγορήθηκαν για εκµετάλλευση των δηµοσίων πόρων προς ιδιωτικό συµφέρον και στη
συντήρηση µιας υπερδιογκωµένης κρατικής γραφειοκρατίας, που αντανακλά τις πελατειακές
σχέσεις του πολιτικού συστήµατος33. Αντίθετα από την αναµενόµενη πορεία, η ξένη βοήθεια
διαχέεται σε πολλές περιπτώσεις προς άλλες κατευθύνσεις ενισχύοντας προσωπικούς τραπεζικούς
λογαριασµούς ή επιφέροντας ισχύ στον τοπικό διαχειριστή34 -στρατιωτική, πολιτική, κλπ-35,36.

2.2.1.d Σύγκρουση
Εντός του αναπτυσσόµενου κόσµου, τα κράτη που έχουν κάνει την µικρότερη πρόοδο και έχουν
παραµείνει εγκλωβισµένα σε χαµηλά εισοδήµατα και υψηλά επίπεδα φτώχειας είναι πιο
επιρρεπείς στις συγκρούσεις. Ο φαύλος κύκλος της φτώχειας και της ανέχειας δηµιουργεί
απόγνωση και είναι η µόνιµη πηγή κοινωνικών αναταραχών σε συνδυασµό µε την επικράτηση
των φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας (παρανοµίες, διαφθορά). Καταδεικνύεται έτσι η ύπαρξη
στενής σχέσης µεταξύ της εµπειρίας εµφυλίου πολέµου και χαµηλού εισοδήµατος.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων δεκαετιών, µετά την ολοκλήρωση του κυρίως
κύµατος για την ανεξαρτησία, σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση του αριθµού των εµφυλίων

32

Στα προγενέστερα κράτη, ο Weber (1946) τονίζει τη σηµασία του χαρίσµατος και της κατοχύρωσης της
εξουσίας των αρχών. Ορισµένα κράτη που έχουν επωφεληθεί από την ισχυρή αναπτυξιακή και
αποτελεσµατική ηγεσία δεν υπήρξαν ποτέ δηµοκρατίες (Ουγκάντα, το Βιετνάµ).
33
Στην διεθνή βιβλιογραφία είναι αποδεκτό ότι η δηµοκρατία παρέχει καλύτερες εγγυήσεις
34

π.χ.Zaire
ο κατάλογος των ηγετών της Αφρικής που γέµισαν τους λογαριασµούς τους στις ελβετικές τράπεζες
είναι µακρύς -µε προεξέχοντα τον πρόεδρο του Ζαΐρ, Μοµπούτου Σέσε Σέκο, που υπολογίζεται ότι
ιδιοποιήθηκε 5 δισεκατοµµύρια δολάρια ξένης βοήθειας
36
το 2002, η Αφρικανική Ένωση σε έκθεσή της υπολόγισε ότι η διαφθορά στοίχιζε στην ήπειρο 150
δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως
35
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συρράξεων37 που πολύ συχνά βασίζονται στην αντίληψη ότι, καταλαµβάνοντας την εξουσία, ο
νικητής αποκτά άµεση πρόσβαση στα εκατοµµύρια της δυτικής βοήθειας.

Η ξένη στρατιωτική και οικονοµική ενίσχυση µέσω προγραµµάτων και δωρεών αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής την Η.Π.Α. προς τις φιλικές/ συµµαχικές κυβερνήσεις,
που τους επιτρέπει, αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα του στρατού, να εµπλακούν σε
εµφυλίους πολέµους µε σκοπό της διατήρηση της εξουσίας τους. Τέτοια προγράµµατα
βοήθειας38 µπορεί να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες -π.χ. παράταση της διάρκειας-. Σε
µεγαλύτερο βαθµό υπάρχει ταύτιση στην άποψη ότι η έµµεση υποστήριξη καθεστώτων
τουλάχιστον δεν έχει συντοµεύσει εµφύλιους πολέµους39.
Η ξένη βοήθεια, η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία (RER), και η οικονοµική ανάπτυξη είναι
τρεις βασικές µεταβλητές που αποτυπώνουν τις συνέπειες των εµφυλίων πολέµων σε πολλές
αναπτυσσόµενες χώρες. Εκτιµήσεις που προέρχονται από ένα δείγµα 39 χωρών όπου υπήρχαν
συγκρούσεις και 44 ειρηνικές χώρες µεταξύ 1970 και 2004 δείχνουν ότι παρόλο που οι χώρες της
πρώτης κατηγορίας µπορούν να επιτύχουν µεγαλύτερη ροή ενισχύσεων και παρουσιάζουν µέτρια
υπερτίµηση στην πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία, µετά την επίτευξη της ειρήνης η ξένη
βοήθεια

δεν

επιδρά

σηµαντικά

παρόλο

που

αποτελεί

καθοριστικός

παράγοντας

της

συναλλαγµατικής ισορροπίας. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε σύνεση, προς
αποφυγή στρεβλώσεων, και να στηρίζεται η οικονοµική στήριξη και ανάπτυξη της αγοράς για την
επίτευξη υψηλής και σταθερής ανάπτυξης µετά το πέρας των συγκρούσεων40.
Ο εµφύλιος πόλεµος συνεπάγεται τεράστιο κόστος και προκαλεί υπανάπτυξη. Πέρα από το
ανθρώπινο κόστος από την απώλεια της ζωής, τους τραυµατισµούς, τις µόνιµες αναπηρίες και τις
ψυχο-κοινωνικές συνέπειες που συνδέονται µε την καταστροφή των πόρων διαβίωσης και την
ανησυχία για την επιβίωση, επέρχεται µεγάλη υπονόµευση των τοπικών οικονοµιών µέσω της
απώλειας πόρων που διοχετεύονται ως επί το πλείστον στις στρατιωτικές δυνάµεις και
αποσταθεροποίηση των γειτονικών περιοχών που επωµίζονται το βάρος των προσφύγων.
37

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Ερευνών Ειρήνης της Στοκχόλµης, η Αφρική τις τελευταίες δεκαετίες
είχε περισσότερους πολέµους από το σύνολο του υπόλοιπου κόσµου
38
π.χ. υποστήριξη καθεστώτων στη µέση ενός εµφυλίου πολέµου
39
ο S. Garrison προσεγγίζει τις συγκρούσεις µε την συλλογή δεδοµένων η οποία παρέχει πιο λεπτοµερή
ανάλυση των επιδράσεων της οικονοµικής και στρατιωτικής βοήθειας στην ικανότητα του κάθε φορέα να
καταπολεµήσει την σύγκρουση. Χρησιµοποιώντας στοιχεία από πολιτικές διαµαρτυρίες στις χώρες της
Λατινικής Αµερικής, οι επιπτώσεις της οικονοµικής και στρατιωτικής βοήθειας για την βελτίωση της
ικανότητας των καθεστώτων στην Κολοµβίας (1988-1998), Περού (1980-1995), και Σαλβαδόρ (19791991) να επιβληθούν των εµφυλίων πολέµων δοκιµάζονται µε ένα δυναµικό µοντέλο της πολιτικής
αλληλεπίδρασης µε την σύγκρουση. Αυτή η ανάλυση δείχνει ότι η αµερικανική εξωτερική στρατιωτική
βοήθεια δεν βελτιώνει ούτε επηρεάζει σηµαντικά την ικανότητα την καθεστώτων της Κολοµβίας, του
Περού και του Σαλβαδόρ.
40
Ibrahim A. Elbadawi, Linda Kaltani, and Klaus Schmidt-Hebbel
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2.2.1.e Πληροφόρηση
Η εξάπλωση της παγκόσµιας πληροφορίας και των νέων τεχνολογικών µέσων πληροφόρησης
επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν ευκολότερα, επέτρεψε την αύξηση ενός
παγκόσµιου κοινωνικού κινήµατος, µέσω των οποίων συνδέονται οι άνθρωποι εντός και µεταξύ
των χωρών και να ενεργούν ως εναλλακτική φωνή πίεσης ενάντια των κυβερνήσεων.

Στις δυτικές κοινωνίες η τεχνολογική δικτύωση θεωρείται ήδη διαδεδοµένη υπηρεσία, ωστόσο
µετατράπηκε σε µέσο δύναµης µόλις στις αρχές τις δεκαετίας του 1990, οπότε αποτέλεσε
σηµαντικό µέσο ανταλλαγής πληροφοριών που άσκησε πιέσεις στις κυβερνήσεις και
αποδυνάµωσε απολυταρχικά καθεστώτα41.

Η πληροφόρηση έθεσε νέες προσδοκίες των ανθρώπων στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Ωστόσο,
τα πρότυπα των πετυχηµένων οικονοµιών µπορούν να απειλήσουν την ψυχοσύνθεση των
κοινωνιών των φτωχών χωρών που αποτυγχάνουν συνεχώς να τα φτάσουν42. Ως διέξοδος για
τις κοινωνίες αυτές αποτελεί η µιµητική

συµπεριφορά, η βία ή πράξεις παράνοµες και

καταδικαστέες από τους ίδιους τους θεσµούς που έχουν στο παρελθόν παράγει οι κοινωνίες
αυτές - αντικοινωνική παθολογία-.

2.2.1.f ∆υσκολία αποπληρωµής δανείων
Μια ιδιαίτερη κατηγορία χωρών επινοήθηκε από τον ΟΟΣΑ που, εξαιτίας των υποχρεώσεων για
την σωστή εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν λάβει στο παρελθόν, οι κυβερνήσεις των
χωρών αυτών δεν φαίνονται αξιόπιστες ώστε να προσελκύσουν επενδύσεις ή να δεσµεύσουν τα
απαραίτητα κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Όταν αυτές οι συνθήκες συνδυάζονται
µε καθεστώτα διεφθαρµένα, απολυταρχικά ή που επικεντρώνονται περισσότερο στην διατήρηση
της ισχύος, µεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, τότε η ξένη βοήθεια όσο επιτακτική και αν είναι για
την βιωσιµότητα των χωρών αυτών θα πρέπει να συνδυαστεί µε την λήψη επιπρόσθετων
ρυθµιστικών µέτρων43

που θα εξασφαλίζει την αποκατάσταση της θέσης τους στις διεθνείς

αγορές. Ωστόσο όταν δεν ακολουθούνται οι στρατηγικές του ΟΗΕ εµποδίζεται η µετάβαση
ευκαιριών (παγίδα ένδειας) και δεν εξασφαλίζεται η αυτονοµία.
41

όπως στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
«Ο σύγχρονος κόσµος είναι ισοπεδωτικός µε τις ιδέες και τις συνήθειες που επιβάλει και άνισος στις
ευκαιρίες που προσφέρει»(Ένας κόσµος ανάποδα , εκδόσεις πιρόγα Eduardo Galeano, Patas Arriba)
43
οι κυβερνήσεις των Ελάχιστα Αναπτυγµένων Χωρών που αποτελούν τον επονοµαζόµενο Τέταρτο Κόσµο
(Υποσαχάρια Ζώνη και Νότια Ασία), προετοιµάζουν έγγραφα στρατηγικής µείωσης της ένδειας ( Poverty
Strategy Papers)
42
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Το 2002, η Παγκόσµια Τράπεζα κατέγραψε µια κατηγορία των χωρών µε χαµηλό εισόδηµα «υπό
πίεση» (LICUS),όπου περιλαµβάνονται χώρες που δεν µπορούν να διαπραγµατευτούν σε
παγκόσµιους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, στην οποία θέτουν υποχρεώσεις για τη σωστότερη
διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Περιλαµβάνουν την εξυπηρέτηση των δανείων και την
αποτροπή της παράβασης της τακτικής κατάθεσης των οφειλών.

Σε διµερές επίπεδο, το Τµήµα του Ηνωµένου Βασιλείου για την ∆ιεθνή Ανάπτυξη (DFID) έχει
καθορίσει µια οµάδα-στόχο για τη µείωση της φτώχειας σε δυσµενή περιβάλλοντα (PRIDE). Η
Αµερικανική Υπηρεσία ∆ιεθνούς Ανάπτυξης (USAID) διαχωρίζει τα κράτη σε εκείνα που
αποτυγχάνουν, που απέτυχαν και που ανακάµπτουν , υπογραµµίζοντας την ανάγκη παρέµβασης
προκειµένου να αποτραπούν συγκρούσεις (USAID 2005).

2.2.1.g Ροή δωρεάν χρηµάτων
Η συνεχής ροή «δωρεάν» χρηµάτων έχει δηµιουργήσει µια κατάσταση, όπου οι κυβερνήσεις δεν
αισθάνονται υπόλογες στους πολίτες τους. Στο βαθµό που δεν εξαρτώνται από τα φορολογικά
έσοδα αλλά από την ξένη βοήθεια44, οι ηγέτες δεν θεωρούν ότι οφείλουν τίποτα στους πολίτες
της χώρας. Από την πλευρά τους, πάλι, οι πολίτες δεν αναµένουν τίποτα από τους ηγέτες τους.
Συνεπώς, η συνεχής ροή «δωρεάν» χρηµάτων επιτρέπει την διατήρηση µιας αναποτελεσµατικής
ή απλώς κακής κυβέρνησης στην εξουσία.
Παρά τις δυνατότητες για την πρόσθετη ενίσχυση εισροών ώστε να αυξηθούν τα επίπεδα
εισοδήµατος στη χώρα45, αυξάνοντας τα ποσοστά αυτά µπορούν να επιφέρουν διαρθρωτικές
αλλαγές στην οικονοµία που µπορεί να είναι ανεπιθύµητες. Μια τέτοια αλλαγή είναι η ανατίµηση
της πραγµατικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας που οδηγεί σε συρρίκνωση των παραδοσιακών
τοµέων των εξαγωγών και την απώλεια της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών46.

44

υπολογίζεται ότι το 70% των δηµόσιων δαπανών στις αφρικανικές χώρες προέρχεται από την ξένη
βοήθεια
45
π.χ. Τανζανία
46
Η µακροπρόθεσµη συµπεριφορά της πραγµατικής σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας επηρεάζεται
από την άποψη των κινήσεων του εµπορίου, το εµπόριο της κυβέρνησης για τις προσπάθειες
ελευθέρωσης, και τις εισροές ενισχύσεων. Οι θετικοί όροι των κινήσεων των συναλλαγών συνδέονται µε
την εκτίµηση, οι περίοδοι του µεγαλύτερου βαθµού απελευθέρωσης του εµπορίου συνδέονται µε την
απόσβεση, καθώς και αυξήσεις στις εισροές ενισχύσεων συνδέονται µε την υποτίµηση της πραγµατικής
σταθµισµένης συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Αν και το τελευταίο αποτέλεσµα είναι µη τυποποιηµένο, δεν
είναι µοναδικό και έχει θεωρητικό υπόβαθρο σύµφωνα µε την Ying Li (World Bank Policy Research

Working Paper No.4456).
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3. O Ρόλος της βιώσιµης Ανάπτυξης στις αναπτυσσόµενες χώρες

Πέρα της αυταπόδεικτης συνεισφοράς της ξένης βοήθειας στις αναπτυξιακές προοπτικές της
αποδέκτριας-χώρας, οι παράγοντες που καταδεικνύονται σηµαντικοί για τον εντοπισµό των
αιτιών της αναποτελεσµατικότητά της, συνδέονται, επίσης, άµεσα και έµµεσα µε την δυνατότητα
ενός κράτους να προοδεύσει.

Καταδεικνύεται λοιπόν µια πολύπλευρη συσχέτιση της ξένης βοήθειας µε την ανάπτυξη που
ορίζεται ως η προγραµµατισµένη διαρθρωτική αλλαγή σε εθνικό επίπεδο που στοχεύει στην
επίτευξη µόνιµου ρυθµού κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτισµικής προόδου. Πρόκειται για
πολυδιάστατη έννοια η οποία δεν αποτελεί τυπική οµοιογενή διαδικασία. Ως επί το πλείστον, η
ιδεολογία της ανάπτυξης βασίστηκε στην επιβολή της υπεροχής της δυτικής ανάπτυξης έναντι
του υπόλοιπου κόσµου του µη αναπτυγµένου και στην κατηγοριοποίηση των λαών σε
συνάρτηση µε αυτό το δίπολο.
Με αφορµή τις θεµελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου47, γίνεται σύνδεση µεταξύ της ανάπτυξης
και της ελευθερίας ως διαπρεπής στόχος της ανάπτυξης. Ο Amartya Sen τοποθετεί τη προσωπική
ελευθερία στο κέντρο της περιεκτικής ανάλυσης της σηµερινής παγκόσµιας οικονοµίας. Ποικίλοι
κοινωνικοί θεσµοί, που αφορούν στη λειτουργία των αγορών, διοικητικές µέριµνες, νοµοθετικά
σώµατα, πολιτικά συµβαλλόµενα µέρη, µη κυβερνητικές οργανώσεις, ο δικαστικός κλάδος και η
κοινότητα γενικά συµβάλλουν στη διαδικασία της ανάπτυξης ακριβώς µέσω των αποτελεσµάτων
τους στην ενίσχυση και τη στήριξη των ελευθεριών, σχηµατίζοντας ένα ευρύ, ενσωµατωµένο
πλαίσιο.

Όπου υπάρχει ανάπτυξη κάπου θα υπάρχει υπανάπτυξη ως µοχλός πίεσης των ήδη αδύναµων
κοινωνικών στρωµάτων και κρατών. Σύµφωνα µε τις αστικές αναπτυξιακές θεωρίες, η
υπανάπτυξη που θεωρείται ουσιαστικά ο προάγγελος της ανάπτυξης, ορίζεται ως το αποτέλεσµα
των ελλείψεων µέσα σε µια κοινωνία48. Επισηµαίνονται και οι παραδοσιακές µορφές ως αρνητικό
47

η αρχή της κυριαρχίας των λαών µε την ταυτόχρονη απάλειψη του φαινοµένου της επέµβασης
εσωτερικά και εξωτερικά θέµατα των χωρών , η ελεύθερη βούληση, σχετικά µε τις πολιτικές
οικονοµικές εξελίξεις αλλά και τη κυριαρχία επί των φυσικών πόρων, η αρχή της ισότητας µε
ταυτόχρονη καταπολέµηση των ανισοτήτων µέσα από τις αναπτυξιακές διαδικασίες και η αρχή
αλληλεγγύης µεταξύ των αναπτυσσόµενων χωρών αλλά και σε σχέση µε τις αναπτυγµένες χώρες
Βορρά.

στα
και
την
της
του

48

Ενδογενείς παράγοντες σε µια κοινωνία: γεωπολιτικοί παράµετροι, επιχειρήσεις και επιχειρηµατικότητα
(χαµηλές επενδύσεις, προβληµατική παραγωγή), κεφαλαιουχικός σχηµατισµός και συσσώρευση, εργασιακή
νοοτροπία, συγκεντρωτική διοίκηση, πολιτισµική και ιδεολογική παράµετροι και κοινωνικά φαινόµενα
όπως δηµογραφικές παραµέτρους (δηµογραφική γήρανση, υπερπληθυσµό), εκπαιδευτικές ανισότητες,
φαινόµενα διαφθοράς, παραδοσιακές δοµές.
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σκέλος στην όποια προσπάθεια ανάπτυξης και αποδοχής της αναστρεψιµότητας της φτώχειας,
της ανεξέλεγκτης γεννητικότητας, του γεωγραφικού και κλιµατολογικού πεδίου των χωρών. Οι
σύγχρονες εννοιολογικές προσεγγίσεις εντοπίζουν την αδυναµία των αναπτυσσόµενων χωρών
στην παθητικότητα των τελευταίων µέχρι και τις αρχές τις δεκαετίας του ’80.
Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιµη ανάπτυξη49, αναφέρεται στην οικονοµική ανάπτυξη που
σχεδιάζεται και πραγµατοποιείται σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης
νοείται και ως η ανάπτυξη των παραγωγικών µηχανισµών της οικονοµίας παράλληλα µε τη
δηµιουργία υποδοµών για µία βιώσιµη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.

Η έννοια προέκυψε από µία ανησυχία για το περιβάλλον (και τις επιπτώσεις που έχει η
υποβάθµιση του στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων αλλά και σε αυτή την
οικονοµική ανάπτυξη) και ως συνειδητοποίηση ότι οι φυσικοί πόροι έπρεπε να διατηρηθούν και
για τις επόµενες γενεές. Η πετρελαϊκή κρίση και η οικονοµική ύφεση της δεκαετίας της δεκαετίας
του ’70 δηµιούργησαν στην ουσία τις πρώτες σοβαρές αµφιβολίες για δυνατότητα των
οικονοµιών να µεγεθύνονται απεριόριστα, θέτοντας έτσι επί τάπητος το θέµα της σπανιότητας
των φυσικών πόρων.

Στο παρελθόν κυριάρχησε η θεωρία ότι η εθνική πρόοδος επιτυγχάνεται µόνο µέσα από την
έντονη βιοµηχανοποίηση, το εµπόριο και την αστικοποίηση. Αντίθετα η βιώσιµη και αειφόρος
ανάπτυξη αντιλαµβάνεται τις φυσικές πρώτες ύλες - συµπεριλαµβανοµένου και του συστήµατος
διατήρησης ζωής του Πλανήτη - σαν σηµαντικά κεφάλαια, των οποίων η ποσότητα και
παραγωγικότητα πρέπει να διατηρηθούν σαν θεµελιώδη συνθήκη για την ανθρώπινη πρόοδο κι
ανάπτυξη.

Με δεδοµένα τα προβλήµατα που έχουµε ήδη δηµιουργήσει στο οικοσύστηµα του πλανήτη, η
τεχνολογία

καλείται

πλέον

σήµερα

όχι

να οδηγήσει

στην

εντατική αξιοποίηση

των

πλουτοπαραγωγικών πηγών, αλλά στη περιβαλλοντική βελτίωση µέσα από “καθαρότερες”
Ad hoc παράγοντες υπανάπτυξης: οικονοµική εξαθλίωση από τα χρόνια της αποικιοκρατίας (χαµηλό κατά
κεφαλήν εισόδηµα, ανεργία), (ενδογενή) υποδαύλιση συγκρούσεων από επικυριαρχούµενες δυνάµεις,
απότοµη ανάπτυξη (Τίγρης –Κίνα) µεµονωµένων τοµέων χωρίς εξασφάλιση µακροπρόθεσµων στόχων,
κακοδιαχείριση δοµών, δανεισµός – για να αντιµετωπιστούν τα χρεολύσια θα πρέπει να ξεπεράσουν την
δυναµική των εξαγωγών τους κατά 1500%, πετρελαϊκή κρίση, ανοδικός παγκόσµιος πληθωρισµός
49

το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στα πλαίσια της
ανάλυσης του για το πρόγραµµα ISTOS (ΕΤΝΑ, 2005) διερεύνησε την ιστορική πορεία που οδήγησε στην
σηµερινή κατάσταση και ανέλυσε τους διάφορους ορισµούς « Βιώσιµη ανάπτυξη είναι η βελτίωση της
ποιότητας της ζωής µέσα στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας των υποστηρικτικών οικοσυστηµάτων
(IUCN, UNEP and WWF, 1991).Επίσης βιώσιµη είναι η κοινωνία που µπορεί να υπάρχει για γενεές».
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παραγωγικές διαδικασίες, καθώς και “καθαρότερη” κατανάλωση από τον τελικό χρήστη των
παραγόµενων από αυτές προϊόντων.

Το 1972 η Οµάδα της Ρώµης (Club of Rome) εξέδωσε την αναφορά

«Τα Όρια στη

Μεγέθυνσης»(The Limits to Growth) για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος του
πλανήτη. Η αναφορά ενστερνιζόταν ότι η κακή κατάσταση των πεπερασµένων πόρων ήταν το
αποτέλεσµα της εκθετικής µεγέθυνσης του παγκόσµιου πληθυσµού, της εξάντλησης των πόρων,
και της βιοµηχανικής ρύπανσης (Mikolajuk and Gar-On Yeh, 2000). Την ίδια χρονιά, στη γενική
Σύνοδο της ∆ιεθνούς Ένωσης για τη ∆ιατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN)
δινόταν έµφαση σε θέµατα διατήρησης και ανάπτυξης, ενώ στο συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών
για το Ανθρώπινο Περιβάλλον συντελέστηκε ένα σηµαντικό βήµα στην ανάπτυξη της έννοιας της
βιώσιµης ανάπτυξης. Σε συνεργασία µε το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών
(UNEP) και το Παγκόσµιο Ταµείο για την Άγρια Φύση (WWF) άρχισε να διαµορφώνεται η ιδέα
µίας στρατηγικής προσέγγισης για τη διατήρηση του περιβάλλοντος από το 1975, που τελικά,
εµφανίστηκε στην επιθεώρηση του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών το
1978.

Το 1980 στην πρώτη Παγκόσµια Στρατηγική για την ∆ιατήρηση, η οποία δηµοσιεύτηκε από την
Παγκόσµια Ένωση ∆ιατήρησης (World Conservation Union), αναγνωρίστηκε ως στόχος η
διατήρηση των βασικών οικολογικών διαδικασιών, η διαφύλαξη της γενετικής ποικιλότητας και η
βιώσιµη χρήση των πόρων (Adams, 1996). Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό, βιώσιµη ανάπτυξη
είναι η διατήρηση των απαραίτητων οικολογικών διαδικασιών και συστηµάτων υποστήριξης της
ζωής, η διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας και η βιώσιµη εκµετάλλευση των ειδών και των
οικοσυστηµάτων (European Commission Secretariat General, 2004). Όπως είναι προφανές ο
ορισµός αυτός έδινε έµφαση στην ανάγκη διατήρησης ενός κρίσιµου φυσικού κεφαλαίου και
στην διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Αργότερα, η Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη όρισε πως βιώσιµη
ανάπτυξη είναι αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να κάνει συµβιβασµούς ως
προς την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους (World
Commission on Environment and Development, 1987). Ο ορισµός αυτός είναι περισσότερο
ανθρωποκεντρικός καθώς αναφέρεται στην ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών. Σύµφωνα µε
τον ορισµό αυτό η βιώσιµη ανάπτυξη παρέχει ένα πλαίσιο για την ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών πολιτικών στις αναπτυξιακές στρατηγικές ξεπερνώντας µε αυτό τον τρόπο την
αντίληψη πως η περιβαλλοντική διατήρηση µπορεί να επιτευχθεί µόνο σε βάρος της οικονοµικής
ανάπτυξης.
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Ως τα µέσα της δεκαετίας του ’90 και άλλες τροποποιήσεις που αφορούσαν στον ορισµό της
βιώσιµης ανάπτυξης πραγµατοποιήθηκαν (αυξανόµενη εστίαση σε κοινωνικά θέµατα, απαίτηση
για ταυτόχρονη επίτευξη οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αντικειµενικών στόχων).
Αυτές οι τροποποιήσεις εκφράστηκαν επίσηµα στην ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών στο Ρίο το
1992, στην οποία πάνω από 170 χώρες δεσµεύτηκαν υπογράφοντας την Agenda 21 και τη
∆ιακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη όπου περιέχοταν οδηγίες για την
ανάπτυξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων µε στόχο τη βιωσιµότητα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το περιβάλλον απέκτησε αυτοτελή νοµική κατοχύρωση το 1987 µε την
Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και συγκεκριµένα µε την προσθήκη των Άρθρων 130Π, 130Ρ και 130Σ
(Κορκοβέλος, 1997). Επίσης, στο Άρθρο 2 της Συνθήκης του Άµστερνταµ (1997) γίνεται λόγος
για «αρµονική ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων» (European
Communities, 1999).

Η προσέγγιση της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι η λεγόµενη προσέγγιση των τριών πυλώνων
(οικονοµική αποτελεσµατικότητα, περιβαλλοντική προστασία, κοινωνική δικαιοσύνη). Η βιώσιµη
ανάπτυξη λαµβάνεται υπόψη ως υπερισχύουσα αρχή (over-arching principle) και αναγνωρίζεται
πως η ανάπτυξη µπορεί να θεωρηθεί βιώσιµη εάν και µόνο το παραγόµενο αποτέλεσµα (output)
από τη χρήση του αποθέµατος του κεφαλαίου, δηλαδή η ευηµερία, παραµένει σταθερό ή
αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου (GHK, 2002).
Στην πορεία αυτή για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης η ΕΕ αναγνωρίζει 6 κύριες πηγές απειλής,
οι οποίες είναι:
Οι κλιµατικές αλλαγές οι οποίες επιδρούν στην άνοδο της θερµοκρασίας του πλανήτη και
στην παρουσία ακραίων καιρικών φαινοµένων,
Οι κίνδυνοι για την δηµόσια υγεία από ασθένειες ανθεκτικές στα αντιβιοτικά αλλά και από
τη χρήση χηµικών ουσιών στην καθηµερινή ζωή,
Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός,
Η γήρανση του πληθυσµού,
Η αυξανόµενη πίεση στους ζωτικούς φυσικούς πόρους και η µείωση της βιοποικιλότητας,
Το πρόβληµα των µεταφορών (κυκλοφοριακά προβλήµατα στις αστικές περιοχές) και η
ρύπανση

που

προκαλούν

τα

µέσα

µεταφοράς

(Commission

of

the European

Communities, 2001; European Commission, 2002).
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η βιώσιµη διαχείριση των πόρων στηρίζεται στην ικανότητα να
παρακολουθείται η εξέλιξη των αποθεµάτων και να λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα σε περίπτωση
σηµαντικής υποβάθµισης ή πτώσης του µεγέθους των αποθεµάτων τους. Η µετατροπή των
φυσικών πόρων σε άλλες µορφές κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένου του κοινωνικού και του
ανθρώπινου50, µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την αειφόρο και µακροπρόθεσµη ανάπτυξη
µεταξύ των γενεών, µόνον εφόσον πληρούνται ορισµένες κοινωνικές, οικονοµικές και
περιβαλλοντικές προϋποθέσεις.

Επισηµαίνεται ότι καταστρέφονται συνεχώς εδάφη, βιότοποι και υγρότοποι προκαλώντας
σηµαντικές κλιµατικές αλλαγές51. Σε συνδυασµό µε την αναµενόµενη αύξηση του παγκόσµιου
πληθυσµού σε 11 δισεκατοµµύρια, στα επόµενα 40 χρόνια, και τον τετραπλασιασµό της
βιοµηχανικής παραγωγής, σχηµατίζονται δεδοµένα που πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα ή
έπρεπε να έχουν προληφθεί.

Κάποιες από τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες των οικοσυστηµάτων είναι ζωτικές για την
ανθρώπινη επιβίωση, είναι υπηρεσίες υποστήριξης της ζωής (life support systems) και δεν
µπορούν να υποκατασταθούν. Ο βαθµός

υποκαταστασιµότητας των κεφαλαίων είναι

αντιστρόφως ανάλογος των βαθµίδων βιωσιµότητας52. Συχνά η αναντικατάστατη αξία του
φυσικού πλούτου µπορεί να δηµιουργήσει συγκρούσεις µεταξύ διαφόρων φορέων, καθώς πέρα
από ορισµένα όρια, µπορεί να καταρρεύσει, µερικές φορές αµετάκλητα, γεγονός που γεννά την
ανάγκη για διατήρησή τους.

Κάνοντας µια σύγκριση µεταξύ 83 βιοµηχανικών και αναπτυσσόµενων χωρών για το διάστηµα
1960-1987 διαπιστώνεται ότι οι ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες στήριξαν την οικονοµία
τους περισσότερο επικεντρώνοντας στο φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο παρά στον ρυθµό
ανάπτυξης της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών που εξαρτάται από την πολιτική
σταθερότητα και τις αρχικές συνθήκες των χωρών –οι διαρθρωτικές διαφορές και οι
ακολουθούµενες πολιτικές δεν έχουν επαρκή τεκµηρίωση ώστε να καταδειχθούν ως αιτίες
διασποράς των µεγεθών ανάπτυξης53.
50

π.χ. µέσω επενδύσεων στην εκπαίδευση)

51

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των
κλιµατικών αλλαγών. Περισσότερα από $ 125.000.000.0000 κοστίζουν κάθε χρόνο οι ζηµιές που
προκαλούνται από τις κλιµατικές αλλαγές (Greenpeace).

52

GHK 2002
Total Factor Productivity: είναι µια µεταβλητή που προσµετρά τις επιδράσεις στην συνολική παραγωγή –
συµµετοχή σε επίπεδο µέχρι και 60% στην ανάπτυξη µιας οικονοµίας- που δεν προέρχεται από τις
συστηµατικές εισροές. Η εξίσωση του Cobb- Douglas συνεχών αποδόσεων κλίµακας [Υ= Α Χ Κα Χ L1-α ]
παρουσιάζει την σχέση αναλογίας αυτή µε την µεταβλητή (Α) – πρόκειται για ακαθόριστη µεταβλητή αφού
53
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Οι αναπτυσσόµενες χώρες καλούνται να αντιµετωπίσουν µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά που η
λειτουργία της αναµένεται να επηρεαστεί σηµαντικά από τις ραγδαίες και γεωγραφικά
αυξανόµενες συνέπειες της υποβάθµισης του ευρύτερου περιβάλλοντος. Οι προτάσεις προς την
επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης υπάρχουν54

όµως χρειάζονται βούληση και τις κατάλληλες

πολιτικές βάσεις πάνω στις οποίες θα µπορέσει να στηριχθεί η αναδόµηση των αναπτυσσόµενων
οικονοµιών55.

Υποστηρίζεται η αλλαγή του συστήµατος παραγωγής τροφίµων, που απαιτεί την ταυτόχρονη
αλλαγή της στάσης του καταναλωτικού κοινού σε σχέση µε τα τρόφιµα - κυρίως σε σχέση µε
την κατανάλωση κρέατος - και τη γεωργία. Η αειφορική γεωργία µπορεί να παραγάγει υγιεινή
τροφή ενώ παράλληλα να δρα σε συνάρτηση µε το περιβάλλον.

Το UNFCCC συζητά το ενδεχόµενο να συµπεριληφθεί η αγροτική γη στους µηχανισµούς
εµπορίου του άνθρακα. Η προώθηση των αγροκαυσίµων και των βιο-πλαστικών ως λύση για την
κρίση αυξάνει την πίεση στις γεωργικές εκτάσεις. Αυτό έχει ήδη οδηγήσει σε µαζική υφαρπαγή
γαιών εκ µέρους πολυεθνικών εταιρειών στις αναπτυσσόµενες χώρες, εκτοπίζοντας αγρότες και
ιθαγενείς κοινότητες έξω από τα εδάφη τους.

Υπάρχουν οι κατευθυντήριες γραµµές και ο γεωργικός σχεδιασµός για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της απερήµωσης, την διατήρηση της γης και την προστασία του περιβάλλοντος
για την αειφόρο ανάπτυξη γεωργικών και ζωικών πόρων. Οι οικονοµίες µε διαφοροποιηµένες
οικονοµικές δοµές ή πόρους σε συνδυασµό µε καλή µακροοικονοµική διαχείριση και
δηµοσιονοµική πειθαρχεία, µπορούν να αποφύγουν τους

κραδασµούς του εµπορίου που

προκαλείται από την απότοµη πτώση των τιµών των βασικών εµπορευµάτων κατά την εξαγωγή
τους.

Προτείνεται η µετάβαση από την καπιταλιστική παγκόσµια οικονοµία προς µια ανθρωποκεντρική
µπορεί να περιλαµβάνει τεχνολογική γνώση, αποτελεσµατικότητα, ανάπτυξη της τεχνολογίας [µη
ανταγωνιστικός παράγοντας που παράγει θετικές εξωτερικότητες] µέχρι την γνώση των εργατών, δηλαδή
το κοινωνικό κεφάλαιο
54
βελτίωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας, αναδιάρθρωση, τεχνολογία, καινοτοµία, συµµετοχή όλων
των κοινωνικών οµάδων στην αναπτυξιακή διαδικασία, κοινωνική συνοχή, αλλαγή καταναλωτικής
συµπεριφοράς, διαχείριση πόρων, σεβασµός του περιβάλλοντος
55
Εκτιµάται ότι o τοµέας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων τοµέας θα πρέπει να συνεισφέρει
791 εκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ στο ΑΕΠ της Ουγκάντα, µε εξαίρεση τα οφέλη από το οικοσύστηµα. Στα
επίσηµα στοιχεία, όπου η χρήση των πόρων για την διαβίωση και οι άτυπες αγορές δεν προσµετρούνται,
έχουν καταγραφεί µόνο 405 εκατοµµύρια δολάρια. Πάνω από το 90% της απασχόλησης στον κλάδο έχει
σχέση µε την δευτερεύουσα επεξεργασία και την χρήση πόρων για την διαβίωση που έχει ζωτική σηµασία
για τους φτωχούς, απασχόληση που µπορεί να διατηρηθεί µε την αειφόρο χρήση των πόρων - Moweni
and Yaron (2004)-
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οικονοµία όπου η γεωργία των µικρών αγροτών και των τοπικών συστηµάτων παραγωγής
τροφίµων διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, δηλαδή τη στρατηγική στροφή µεσαίων και µικρών
καλλιεργητών εκ νέου στην εναλλακτική γεωργία µε στόχο την µετατροπή αυτού του είδους της
γεωργικής δραστηριότητας σε κύρια, επιστρέφοντας στο παραδοσιακό µοντέλο παραγωγής56 που
εκµεταλλεύεται τον ίδιο τον κύκλο της φύσης.

Η µικρής κλίµακας αειφορική γεωργία για τοπική κατανάλωση διαδραµατίζει ήδη σηµαντικό ρόλο
στη στροφή της οικονοµίας προς λύσεις περισσότερο βιώσιµες, χρησιµοποιώντας λιγότερη
ενέργεια, καταργώντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές ζωοτροφών και κρατώντας τον άνθρακα
στο έδαφος, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την διατήρηση αν όχι αύξηση της βιοποικιλότητας, δίνει
απασχόληση σε 2,8 δισ. ανθρώπων - γυναικών και ανδρών - σε όλο τον κόσµο και εξακολουθεί
να είναι ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέµηση της πείνας, του υποσιτισµού και την
τρέχουσας κρίσης των τροφίµων. Οι τοπικοί σπόροι που παραδοσιακά περνούν από µια γενιά
γεωργών στην άλλη είναι σε θέση να παράγουν µεγαλύτερες ποσότητες από ότι οι γενετικά
τροποποιηµένοι σπόροι της αγοράς, είναι περισσότερο ευπροσάρµοστοι στις αλλαγές τους
κλίµατος οι οποίες ήδη µας επηρεάζουν, και είναι σε θέση να διατηρηθούν ως φυσικό αγαθό για
όλες τις επερχόµενες γενεές57.

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων για την ανθρώπινη ανάπτυξη δείχνουν ότι στην υποσαχάρια
Αφρική, κατ’ εξαίρεση, η χώρα Μαυρίκιος έχει ήδη επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους για το
νερό ενώ η Ουγκάντα, το Μαλάουι, το Καµερούν, το Νίγηρα, Νιγηρία, η Ναµίµπια, το Cote
d'lvoire και η Νότια Αφρική έχουν καλές προοπτικές παρά τις µεγάλες αντιξοότητες που
αντιµετωπίζουν. Ένα µεγάλο µέρος των υπολοίπων χωρών στην ήπειρο58,59 διατηρεί στο
εσωτερικό του φθίνουσα πορεία ή µια στάσιµη κατάσταση που δεν ευνοεί την προώθηση
βιώσιµων λύσεων.

3.1 Σηµασία της προστασίας του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη

Η διαρκής σχέση και αλληλεπίδραση ανθρώπου–γεωλογικού περιβάλλοντος έχει σαν αποτέλεσµα
µεταβολές, τόσο στο περιβάλλον, όσο και στον άνθρωπο. Η πρόοδος της επιστήµης και της

56

σύµφωνα µε την Vandana Shiva είναι σε θέση να επιφέρει απόδοση µέχρι και 100%, ξεφεύγοντας από
το πρότυπο της παραγωγής συγκεκριµένων αγαθών, αντικαθιστώντας το µε παραγωγή τροφής – στην
Ινδία παράγονταν µέχρι και 8.500 είδη57

Vandana Shiva
Αιθιοπία, Μαυριτανία, Μαδαγασκάρη, Γουινέα, Τόγκο, Λιβύη, Αραβική Τζαµαχιρία
59
Πολλές από τις φτωχότερες χώρες, όπως η Σιέρα Λεόνε και η Μπουρκίνα Φάσο δεν αξιολογήθηκαν λόγω
ανεπαρκών στοιχείων
58
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τεχνολογίας κατά την βιοµηχανική και τεχνολογική επανάσταση του 19ου και 20ου αιώνα
ανέτρεψε την ισορροπία της τοπικής επάρκειας.

3.1.a Σηµασία φυσικών πόρων για την ανάπτυξη

Χαρακτηριστικά Φυσικών Πόρων60
Σκοπιµότητα του
αποκλεισµού

Ανταγωνιστικό

Μη-ανταγωνιστικό

Αποκλεισµός από την
χρήση

Ανοικτή πρόσβαση

Private good

Common pool good

(εµπορεύµατα,
ανταγωνιστικές ιδιωτικές
υπηρεσίες)

(συστήµατα άρδευσης,
βοσκότοποι, αποθέµατα
ιχθύων)

Club good

Public good

(άδειες εκποµπής αερίων)

(υπηρεσίες του κράτους,
προστασία από την
περιβαλλοντική µόλυνση,
προστασία από υπεριώδης
ακτινοβολία, δηµόσια υγεία)

H διαχείριση των φυσικών πόρων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της παραγωγής τροφίµων,
καθώς και για τη διατήρηση µέσων διαβίωσης και ευκαιριών εξαγωγής. Αποτελεί το ένα τέταρτο
του συνολικού πλούτου στις χώρες χαµηλού εισοδήµατος και είναι συχνά η κύρια πηγή
εισοδήµατος των φτωχότερων ανθρώπων61.

Όπως δείχνει το παρακάτω διάγραµµα για την περίπτωση της επαρχίας Masvingo, το µεγαλύτερο
µέρος του εισοδήµατος των οικογενειών συνδέεται µε τον πρωτογενή τοµέα και κατ’ επέκταση
την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, ενώ ο δευτερογενής τοµέας αποτελεί αµελητέο ποσοστό
(12% ), δεδοµένο που επιβεβαιώνεται για το σύνολο των περιφερειών των αναπτυσσόµενων
χωρών. Οι οικονοµίες τους βασίζονται ως επι το πλείστον στο ανθρώπινο δυναµικό (κατά 59%)
και το φυσικό κεφάλαιο όπου επικρατεί η εκµετάλλευση της καλλιεργήσιµης γης ως πρωτεύουσα
πηγή πλούτου (15%).

60

61

Πηγή: Ostrom (1990), τροποποιηµένος πίνακας

"Environmental wealth - natural resources - is one of the main sources of growth in developing
countries, and central to the livelihoods of poor people." -Hilary Benn, Minister of Development, UK25
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Εισόδηµα του νοικοκυριού σε σχέση µε την πηγή, επαρχία Masvingo, Zimbabwe62

Σύνθεση του συνολικού πλούτου στις χώρες χαµηλού εισοδήµατος63,64

Παγκόσµιες περιβαλλοντικές εκτιµήσεις δείχνουν ότι η συνεχής µείωση των φυσικών πόρων
αυξάνει την ευπάθεια των φτωχών, ως αποτέλεσµα της πίεσης που τους ασκείται για τα
οικοσυστήµατα, τον ανταγωνισµό για την κατοχή των φυσικών πόρων65, τη συνεπαγόµενη
ραγδαία αύξηση των τιµών των τροφίµων και της ενέργειας, και των επιπτώσεων της κλιµατικής
αλλαγής.

62
63

Πηγή: WRI (2005)
Πηγή: World Bank (2006)

64

Φυσικο κεφάλαιο: physical capital - το απόθεµα των παραχθέντων αγαθών που συµβάλλουν στην
παραγωγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών.
Natural carital – φυσικοί πόροι (γεωργική γη, τόποι αλιείας, σπάνια οικοσυστήµατα κτλ)
65
το 70% των φυσικών πόρων καταναλώνεται από το 25% του πληθυσµού των ανεπτυγµένων χωρών,
γεγονός που εκτοξεύει στα ύψη τη ζήτηση και κατανάλωση των φυσικών πόρων και τους καθιστά είδος σε
ανεπάρκεια
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Ενώ τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία παγίου κεφαλαίου δεν δηµιουργούνται από την ανθρώπινη
δραστηριότητα, η ποιότητα τους και η ικανότητά τους να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες - και
ως εκ τούτου η αξία τους ως παραγωγικές εισροές - επηρεάζονται από αυτήν. Σε πολλές
περιπτώσεις (για παράδειγµα η γεωργική γη) η σχετική συµβολή στην παραγωγή µπορεί
καλύτερα να θεωρηθεί ως ένας συνδυασµός των φυσικών στοιχείων (έδαφος και νερό) και
τεχνητών στοιχείων (άρδευση και υποδοµές µεταφορών).
Πολλά αγαθά καταναλώνονται τοπικά και δεν εισέρχονται στις επίσηµες αγορές66. Επίσης, οι
υπηρεσίες- χρήσεις που παράγονται από φυσικό κεφάλαιο67 κατά κανόνα δεν διατίθενται στην
αγορά και είναι αόρατα σε επίπεδο οικονοµικών στατιστικών.

Στην περίπτωση των τεχνητών υλικών περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για τη συντήρηση,
την ανανέωση, επέκταση και βελτίωση του µετοχικού κεφαλαίου είναι µέρος του κόστους
παραγωγής68. Αντιθέτως, η αξία των φυσικών πόρων ως κεφάλαιο συχνά δεν αντιστοιχεί στο
επίπεδο της ατοµικής επιχείρησης ή στους εθνικούς λογαριασµούς, αν και η συµβολή τους στην
ανάπτυξη, η έκταση και οι επιπτώσεις της υποβάθµισης ή καταστροφής τους µετρώνται και
αναγνωρίζονται από τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Στον επίσηµο τοµέα των µη ανανεώσιµων πόρων, όπως τα ορυκτά και τα ορυκτά-καύσιµα, η
αξία των υπολοίπων-αποθεµατικών µετοχών, εκτιµάται όσο το δυνατόν ακριβέστερα και
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την προετοιµασία της αγοραίας αξίας της επιχείρησης εκείνης
που βασίζεται σ’ ένα συγκεκριµένο απόθεµα πόρου – ένα κατάλληλα σχεδιασµένο φορολογικό
καθεστώς µπορεί να δείξει ότι η εξάντληση των αποθεµάτων καταγράφεται σε επιχειρησιακό και
συνολικό επίπεδο. Ωστόσο, η καταγραφή του

άτυπου τοµέα-αξιοποίησης της «ανοικτής

πρόσβασης» των πόρων που αποτελεί σηµαντική δραστηριότητα ακόµα και στην περίπτωση της
εξόρυξης µικρής κλίµακας, είναι δύσκολο να παρακολουθεί µέσω της αξίας που δηµιουργείται
από τη βιοµηχανία και το ρυθµό µε τον οποίο εξαντλούνται οι υφιστάµενες καταθέσεις.

Οι οικονοµικές στατιστικές µπορεί να προσφέρουν ακόµη και µια παραπλανητική εικόνα των
επιδόσεων καθώς τα οικοσυστήµατα υποβαθµίζονται σε σηµεία που δεν είναι πλέον σε θέση να
παρέχουν ένα φάσµα υπηρεσιών ως αποτέλεσµα:
66

π.χ. άγρια φρούτα, µανιτάρια και βότανα, άγρια ψάρια που αλιεύονται από αλιείς µικρής κλίµακας,
φοινικέλαιο, ξυλεία
67
περιλαµβάνουν το φιλτράρισµα του νερού και τον καθαρισµό, τις υπηρεσίες που παρέχονται στους
υγρότοπους, τη ρύθµιση των κύκλων παροχής του νερού από λεκάνες απορροής, κλπ.
68
η απόσβεση κεφαλαίου αντιµετωπίζεται λογιστικά ως έξοδο
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της πεπερασµένης φύσης των µη ανανεώσιµων πόρων, η οποία αφήνει ευάλωτους τους
παραγωγούς µε τα αποθέµατά τους να εξαντλούνται69
της χαµηλής δυνητικής ανάπτυξης του τοµέα των φυσικών πόρων70

-και της

συνεπαγόµενης στροφής προς την κατεύθυνση της υψηλότερης προστιθέµενης αξίας
προϊόντων-, και
της ευπάθειά τους ως αποτέλεσµα της αστάθειας των τιµών των βασικών προϊόντων στις
διεθνείς αγορές, η οποία αφήνει τους εξαγωγείς ιδιαίτερα ευάλωτους σε εξωτερικούς
κλονισµούς71
Μερικοί φυσικοί πόροι απαιτούν τεχνικές υψηλής τεχνολογίας72

οπότε αποκλείεται η

τοπική κοινωνία ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες.
Επειδή αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι αντικείµενο αγοραπωλησίας, η εξέλιξη αυτή δεν είναι άµεσα
ορατή από τους µηχανισµούς της αγοράς, αλλά µπορεί να οδηγήσει έµµεσα στην αύξηση του
κόστους ή στη µείωση των εκροών στους συναφείς ή εξαρτώµενους τοµείς και στην απειλή των
αναπτυξιακών προοπτικών ενός κράτους.

Συχνά οι ανεπαρκείς οικονοµικές επιδόσεις των φυσικών πόρων που βρίσκονται σε αφθονία,
εστιάζονται στην αδυναµία των θεσµικών οργάνων να τους διαχειριστούν, των δοµών της
ιδιοκτησίας και του ελέγχου, δηλαδή της έλλειψης χρηστής διακυβέρνησης73. Η δηµοσιονοµική
ανευθυνότητα, σε κάθε περίπτωση,

έχει την τάση να µεγεθύνει, αντί να εξοµαλύνει, τις

επιπτώσεις των διακυµάνσεων των τιµών των βασικών προϊόντων, συµβάλλοντας στην
δηµιουργία κινδύνων74.

69

δηλαδή οι φυσικοί πόροι είναι «αδιέξοδοι» τοµείς
η οποία απορρέει από το γεγονός ότι είναι "χαµηλής τεχνολογίας" δραστηριότητες οι οποίες δεν ευνοούν
την αύξηση της παραγωγικότητας
71
αυτό ισχύει σε ορυκτούς πόρους και ένα ευρύ φάσµα των γεωργικών προϊόντων
72
π.χ. εξορύξεις πετρελαίου ανοικτής θαλάσσης
73
Mehlum και Torvik, 2006
74
π.χ. το παράδειγµα της Ολλανδικής ασθένειας περιγράφει µια κατάσταση στην οποία µια χώρα
ανακαλύπτει ξαφνικά µεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων και ξεκινά η εξαγωγή τους, η αύξηση του
πλούτου των πόρων τείνει να αυξήσει τη συναλλαγµατική ισοτιµία ή και το γενικό επίπεδο των µισθών, ως
εκ τούτου ασκούνται πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα των άλλων εµπορεύσιµων τοµέων της οικονοµίας. Η
υψηλότερη ισοτιµία αυξάνει την αγοραστική δύναµη του πληθυσµού -τα εισαγόµενα προϊόντα γίνονται
φθηνότερα- και κατά συνέπεια αυξάνει το βιοτικό επίπεδο. Η συνακόλουθη µεγαλύτερη κατανάλωση
συνήθως αυξάνει επίσης την παραγωγή στον τοµέα των µη εµπορεύσιµων τοµέα.
Το µειονέκτηµα, ωστόσο, είναι ότι η ανταγωνιστικότητα της χώρας απειλείται. Για να συνεχιστούν οι
εξαγωγές ή τουλάχιστον να αντιµετωπιστεί ο ανταγωνισµός των εισαγωγών, οι τοµείς αυτοί πρέπει να
αυξήσουν την παραγωγικότητα αρκετά γρήγορα για να διατηρήσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Ο
τοµέας των πόρων παρέχει συνήθως σχετικά µικρή απασχόληση οπότε η περαιτέρω ανάπτυξη στρέφεται
στις δραστηριότητες εκείνες που δηµιουργούν αναγκαίες θέσεις εργασίας. Η επέκταση του τοµέα των
υπηρεσιών, θα µπορούσε να αντισταθµίσει την απώλεια θέσεων εργασίας στη βιοµηχανία, αλλά ένα
σηµαντικό µέρος των δυνητικών ευκαιριών απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών µπορεί να είναι
µάλλον χαµηλής παραγωγικότητας, πράγµα που συνεπάγεται συγκριτικά χαµηλούς µισθούς. Αυτό
µπορούσε να δηµιουργήσει σε κοινωνικές εντάσεις ή να αποτύχει να προωθήσει την ευηµερία στις χώρες
όπου η µεγάλη ανισότητα των µισθών είναι κοινωνικά και πολιτικά απαράδεκτη.
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Ορυκτά-µεταλλεύµατα

Τα ορυκτά αντιπροσωπεύουν µόνο ένα µικρό µέρος της παγκόσµιας παραγωγής και του
εµπορίου. Εντούτοις, η προσφορά τους, που εµποδίζεται από την ανεπίσηµη και παράνοµη
εξόρυξη, είναι απαραίτητη στις σύγχρονες οικονοµίες και αντιπροσωπεύει δυνητικά κρατικά
έσοδα, καθώς:
η συµβολή της δραστηριότητας αυτής στο ΑΕΠ πολλών από τις φτωχότερες χώρες είναι
σηµαντική75
τα µεταλλεύµατα αποτελούν ένα µεγάλο µέρος των συνολικών εξαγωγών για πολλές
χώρες, ιδίως για τις χώρες της ∆υτικής και της Νότιας Αφρικής και της Νότιας
Αµερικής76,77
αντλείται ένα µεγάλο µέρος των φορολογικών εσόδων78
αποτελεί το µεγαλύτερο µέσο των ροών άµεσων επενδύσεων

Η

οικονοµική

σηµασία

των

ορυκτών

γεννά

συγκρούσεις

συµφερόντων

µεταξύ

των

ανθρακωρύχων και άλλων κατοίκων, όπως επίσης, µεταξύ των εταιρειών εξόρυξης και των
ιθαγενών πληθυσµών. Εάν η πρόσβαση σε υψηλής αξίας ορυκτών πόρων ελέγχεται από φατρίες
και οµάδες ελίτ, οι πιθανότητες για συγκρούσεις και διαφθορά αυξάνονται. Η κερδοσκοπία και η
διαφθορά τείνουν να είναι ευρεία, και στις χειρότερες περιπτώσεις, η σύγκρουση µετατρέπεται
σε πλήρη κλίµακα εµφύλιου πολέµου79. Η αποτυχία της µετατροπής της αφθονίας των πόρων σε
ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εµποδίζει την συµµετοχή τους στην επίτευξη οικονοµικής
ευηµερίας80. Ωστόσο, όταν τα οφέλη διοχετεύονται στους φτωχούς, η εξορυκτική βιοµηχανία

75

Μποτσουάνα (38%), τη Γουινέα (17-20%), στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (10%), Ζάµπια ( 10%), η
Γκάνα και τη Βολιβία (5%) - U.S. Geological Survey/USGS, 200576
στην Τανζανία αντιπροσωπεύει το 40% των εθνικών εξαγωγών, το 75% των άµεσων ξένων επενδύσεων
και εκτιµάται ότι συνέβαλαν περίπου 6% του συνολικού ετήσιου ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ κατά 4,8%
µεταξύ του 1996 και του 2003 -ICMM / Παγκόσµια Τράπεζα, UNCTAD, 2006a77
Η συµβολή των µεταλλείων στις συνολικές εξαγωγές των αναπτυσσόµενων χωρών αναµενόταν να
τριπλασιαστεί κατά την δεκαετία 2000 µε 2010 - Drechsler, 200178
στην Μποτσουάνα περισσότερο από το ήµισυ των φορολογικών εσόδων που προέρχονται από την
εξόρυξη- USGS, 2005-, 43% των κρατικών εσόδων στο Περού (χρυσός, χαλκός, ψευδάργυρος, κ.λπ.) UNCTAD, 2007-, και το 22% των φορολογικών εσόδων στη Χιλή (χαλκός) - Economic Commission for
Latin America and the Caribbean- ECLAC, 200779
από τα κράτη που εξαρτώνται από τα ορυκτά, 11 είναι υπερχρεωµένες και 5 είχαν πρόσφατα εµφύλιους
πόλεµους – συγκρούσεις( π.χ. εµφύλιοι πόλεµοι στη Σιέρα Λεόνε, συγκαταλέγονται η διαµάχη για τον
έλεγχο των ορυχείων διαµαντιών)
80
Σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Fraser (2005-06), οι χώρες µε σηµαντικό ορυκτό
πλούτο είχαν τα χαµηλότερα αποτελέσµατα στα ποσοστά προσέλκυσης επενδύσεων.
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µπορεί να προσφέρει µια διέξοδο από τη φτώχεια81, αν και Η νοµική προστασία είναι συχνά
ελάχιστη και ο κίνδυνος είναι υψηλός για απέλαση ή άλλου είδους παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εµπορίου έχει υπολογίσει ότι ο τοµέας εξόρυξης απασχολεί
22 µε 25 εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο, δηλαδή περίπου 1% του συνολικού
παγκόσµιου εργατικού δυναµικού82.

Οικονοµία

Μεταλλεύµατα

Περιγραφή Προϊόντος

Γουινέα
89.8
Βωξίτης, αλουµίνιο, χρυσός & διαµάντια
Μποτσουάνα
87.2
∆ιαµάντια, χαλκός, νικέλιο
Σουρινάµ
70.0
Αργύλιο(οξείδιο αλουµίνου)
Ζάµβια
61.5
χαλκός, κοβάλτιο
Τζαµάϊκα
60.8
Αργύλιο, βωξίτης
Νιγηρία
46.1
Ουράνιο, χρυσός
Χιλή
45.0
Χαλκός
Μοζαµβίκη
42.3
Αλουµίνιο
Παπούα Νέα Γουινέα
38.6
Χρυσός, χαλκός
∆ηµοκρατία του Κονγκό
34.0
Ποικίλα µέταλλα
Γκανά
33.3
Χρυσός
Κούβα
33.2
Νικέλιο
Περού
32.9
Χρυσός, χαλκός, ψευδάργυρος
Ρουάντα
32.2
Ποικίλα µέταλλα
Ουζµπεκιστάν
30.3
Χρυσός
Γεωργία
24.9
Ποικίλα µέταλλα
Νότιος Αφρική
21.7
Πλατίνα, χρυσός
Βολιβία
19.1
Ψευδάργυρος, χρυσός
Καζακστάν
18.0
Ποικίλα µέταλλα
Μπαχρέιν
16.8
Αλουµίνιο
Πηγή: UNCTAD (2007), calculation based on COMTRADE database and other sources

Το οικολογικό αποτύπωµα της εξόρυξης, ακόµα και από βιοτεχνικού και µικρού µεγέθους
δραστηριότητα, συνήθως γίνεται σε περιορισµένη χωρική έκταση, ωστόσο, η αποθήκευση των
απορριµµάτων και των αποβλήτων µπορεί να είναι πιο επιζήµια από την ίδια την εκµετάλλευση
των ορυχείων (προσχώσεις των ποταµών, αποψίλωση των δασών, ρύπανση από υδράργυρο και
κυάνιο, καθιζήσεις, αλλοίωση του τοπίου, κατανάλωση ενέργειας και νερού). Οι συνέπειες του
µολυσµένου νερού, της γης και του εδάφους αποτυπώνονται στην κακή υγεία, την
παραγωγικότητα, την απώλεια της παραγωγικότητας της γεωργίας και την καταστροφή των
οικοσυστηµάτων.

81

π.χ. Χιλή και Μποτσουάνα – η τελευταία παρέχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας αναπτυσσόµενης
χώρας που χρησιµοποιεί τον ορυκτό πλούτο της, διαµάντια, για τη µείωση της φτώχειας. Με αυτό τον
τρόπο ήταν δυνατή η µεταπήδηση από την οµάδα των φτωχότερων χωρών, σε µια χώρα µεσαίου
εισοδήµατος. Η επιτυχία αυτή έχει αποδοθεί σε µεγάλο βαθµό σε υγιείς οικονοµικές πολιτικές, ιδίως όσον
αφορά τη διαχείριση των διαµαντιών, καθώς και στη δέσµευση για δηµοσιονοµική σταθερότητα82
τουλάχιστον 5 εκατοµµύρια του παγκόσµιου συνόλου που απασχολείται σε αυτό τον τοµέα πιστεύεται
ότι είναι γυναίκες και πάνω από 1 εκατοµµύριο παιδιά International Labor Organization -ILO, 2007
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Ο καλύτερος προγραµµατισµός, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης, των σχεδίων διαχείρισης, αποκατάστασης και οµαλής προσαρµογής των τοπικών
κοινωνιών στις περιπτώσεις διακοπής της οικονοµικής εκµετάλλευσης του πόρου, µπορεί να
αντιµετωπίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παράµετρος που λαµβάνεται όλο και περισσότερο
υπόψη κατά τις διαπραγµατεύσεις για την εκκίνηση µιας οικονοµικής δραστηριότητας83.
Οι εταιρείες εξόρυξης δεσµεύονται όλο και περισσότερο στις κοινότητες στις οποίες
εγκαθίστανται υποστηρίζοντας προγράµµατα κοινωνικής ευθύνης84. Ωστόσο, η επιτυχία αυτών
των πρωτοβουλιών εξαρτώνται από την ικανότητα των τοπικών αρχών να εργαστούν µε τις
εταιρείες ως ισότιµοι εταίροι.

Ήδη σε αρκετές χώρες, οι νέες κυβερνήσεις έχουν δηµιουργήσει σηµαντικές πιέσεις για την
επαναδιαπραγµάτευση των συµβάσεων, προς βελτίωση των συνθηκών ή µεγαλύτερο εθνικό
έλεγχο85 µέσω της εφαρµογής διάφανων διαδικασιών (εντός των ορίων του εµπορικού
απορρήτου)86. Επιχειρείται επίσης η περαιτέρω µεταποίηση ή ακόµα και η άµεση χρήση των
προϊόντων µέσω της διύλισης ή του διαχωρισµού του πολύτιµου υλικού του µεταλλεύµατος από
περιττά υλικά87.

Ενέργεια

Η ενέργεια είναι απαραίτητη για το µαγείρεµα των νοικοκυριών, για φωτισµό και θέρµανση,
κινητοποιεί παραγωγικές διαδικασίες (παροχή ισχύος στις µικρές βιοµηχανίες και τις επιχειρήσεις),
για τη λειτουργία των κέντρων υγείας και δηµοσίων υπηρεσιών εν γένει, για την τηλεπικοινωνία
και να τροφοδοτήσει συστήµατα µεταφορών. Καταδεικνύεται µε αυτό τον τρόπο η σηµασία της
εκτίµησης που φέρει 1,6 δισεκατοµµύρια ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε σύγχρονες µορφές
ενέργειας, µε το µεγαλύτερο µέρος αυτών να ζουν σε αγροτικές περιοχές στις αναπτυσσόµενες
χώρες, που παρακάµπτονται από τα συµβατικά συστήµατα ηλεκτροδότησης88 (π.χ. κεντρικές

83

Παγκόσµιο Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη (IIED / WBCSD, 2002) και την
επακόλουθη δηµιουργία επαγγελµατικών συµβουλίων (International Council on Minerals and MiningICMM).
84
Energy Sector Management Assistance Program- ESMAP / Παγκόσµιας Τράπεζας / ICMM, 2005
85
Βενεζουέλα, ∆ηµοκρατία του Τσαντ, Περού και Βολιβία
86
η De Beers, σε συνεργασία µε την κυβέρνηση της Τανζανίας και µε την Κοινότητα Mwadui Diamond,
ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραµµα µε στόχο την παροχή ενός δίκαιου µεριδίου των εσόδων στους
ανθρακωρύχους και τη διερεύνηση εναλλακτικών βιώσιµων µέσων διαβίωσης, µε αποτέλεσµα τη µείωση
της φτώχειας και την επιτάχυνση της ανάπτυξης στις κοινότητες γύρω από το ορυχείο διαµαντιών
Williamson -United Nations Global Compact-UNGC, 200787
π.χ. η Ινδία εµπλούτισε την διαδικασία εξόρυξης µε την κοπή και την στίλβωση διαµαντιών έστω και αν
εξακολουθεί να βασίζει την οικονοµία της στην εισαγωγή ακατέργαστων διαµαντιών
88
Flavin και Aeck, 2005? ITDG, 2004
31
Τσακανίκα Αικατερίνη

Αναπτυξιακή Βοήθεια & Βιωσιµότητα

µονάδες παραγωγής ενέργειας και γραµµές διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας)89. Σύµφωνα την
Παγκόσµια Τράπεζα σε αρκετές αναπτυσσόµενες χώρες, το κόστος της επέκτασης του δικτύου
στις αγροτικές περιοχές (κυµαίνεται από 8.000 δολάρια σε 10.000 δολάρια ανά χιλιόµετρο -µη
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους των υλικών που ανέρχεται στα

7.000 δολάρια-), σε

συνδυασµό µε την χρήση µέρους της παραγωγικής ικανότητας των εν λόγω δικτύων, λόγω των
πολύ µικρών φορτίων, καθιστά την επέκταση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας οικονοµικά
ασύµφορη90.

Αντιθέτως, το οικονοµικό όφελος από τις διάφορες µορφές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
διαφαίνεται µεγαλύτερο καθώς:

Οι ασταθείς τιµές της διεθνούς αγοράς για συµβατικές πηγές ενέργειας, ιδίως του
πετρελαίου, δηµιουργούν µεγάλους κινδύνους για την παγκόσµια οικονοµική και πολιτική
σταθερότητας. Το αυξανόµενο κόστος του πετρελαίου, που υπερέβη τα 140 δολάρια το
βαρέλι το 2008, µπορεί να επιβραδύνει την πρόσφατη οικονοµική πρόοδο στην Αφρική
και να οδηγήσει σε ενίσχυση των οικονοµικών περιοριστικών µέτρων

91

.

Η εξάρτηση από εισαγόµενα καύσιµα, αφήνει πολλές χώρες εισαγωγής ενέργειας
ευάλωτες σε περιπτώσεις διακοπής του εφοδιασµού. Η κατάσταση αυτή έχει ενθαρρύνει
πολλές χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτες στις
αγορές των ορυκτών καυσίµων.
Οι τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έχουν παρουσιάσει σηµαντικές βελτιώσεις
στο κόστος, τις επιδόσεις και την αξιοπιστία, καθιστώντας τις πηγές αυτές ανταγωνιστικές
σε σχέση µε τις συµβατικές πηγές ενέργειας σε ένα µεγαλύτερο φάσµα εφαρµογών92.
Η σταθερή πτώση των τιµών για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχει βελτιώσει
σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα του κόστους των διαφόρων ανανεώσιµων ενεργειακών
επιλογών. Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ / ∆ΟΕ, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιοµάζα είναι
ήδη σε πολλές αγορές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ορισµένες περιοχές
εκτός των δικτύων στις αναπτυσσόµενες χώρες, η αιολική και η γεωθερµική ενέργεια,

89

Intermediate Technology Development Group –ITDG που µετονοµάστηκε πρόσφατα σε Practical Action,
2004
90
Flavin, 2005
91
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, 2006
92
Ο αέρας, βιοντίζελ και φωτοβολταϊκή τεχνολογία, αποτελούν τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες ενεργειακές
βιοµηχανίες. Ο παγκόσµιος ετήσιος ρυθµός αύξησης των συνδεδεµένων βιοµηχανιών στο δίκτυο ηλιακής
φωτοβολταϊκής ενέργειας, ήταν της τάξης του 60% µεταξύ του 2002 και του 2004. Ωστόσο, οι κύριες
αγορές είναι σήµερα στις βιοµηχανικές χώρες(µε την εξαίρεση των αναδυόµενων οικονοµιών, όπως η
Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία, που έχουν αναπτύξει σε µικρό βαθµό τις αγορές στον τοµέα των βιοκαυσίµων
και της αιολικής ενέργειας)
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ηλιακοί συσσωρευτές (φωτοβολταϊκά- PV), ηλιακοί θερµοσίφωνες, είναι συχνά πιο
αποδοτικές λύσεις για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

Στις αναπτυσσόµενες χώρες, και ιδιαίτερα στην Αφρική, 2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι εξαρτώνται
από την παραδοσιακή βιοµάζα, όπως το ξύλο και η κοπριά για το µαγείρεµα και τη θέρµανση, µε
σχετικές επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα παιδιά. Σύγχρονες τεχνολογίες
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή, αιολική, µικρο-υδραυλική και γεωθερµικές
πηγές93, παραµένουν σε µεγάλο βαθµό ανεκµετάλλευτες, παρά τη σχετική αφθονία καθώς δεν
υπάρχει πρόσβαση παρά σε ελάχιστο επίπεδο των σύγχρονων µεθόδων ενέργειας94, γεγονός που
εµποδίζει την πραγµάτωση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας στις χώρες αυτές95.

Η ζήτηση για παροχή ενεργειακής κάλυψης αναµένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 120%
µέχρι το 2030, µε τις αναπτυσσόµενες χώρες να ευθύνονται για το µεγαλύτερο µέρος αυτής της
αύξησης. Ως αντιστάθµιση, οι τεχνολογικές αλλαγές µεταξύ του 1970 και του 2004 µείωσαν τη
ζήτηση ενέργειας κατά 50% από ότι θα ήταν χωρίς την βελτίωση των αποδόσεων και
αναµένεται να διπλασιαστεί τις επόµενες δεκαετίες. Σε περίπτωση που βελτιωθεί η ενεργειακή
απόδοση κατά περίπου τον ίδιο ρυθµό όπως στο παρελθόν, η συνολική ζήτηση ενέργειας
αναµένεται να αυξηθεί κατά περίπου 55% έως το 2030, µε το µεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης
να προκαλείται από τις αναπτυσσόµενες χώρες96.
Οι πολιτικές επιλογές και η περαιτέρω τεχνολογική πρόοδος97 θα καθορίσουν την µελλοντική
ζήτηση πετρελαίου. Ήδη το υδρογόνο, η ηλεκτρική ενέργεια

και η χρήση αιθανόλης98

εµφανίζονται ως λύσεις αντί των καυσίµων. Επίσης διάφορες ανανεώσιµες ενεργειακές επιλογές
όπως ηλιακές εγκαταστάσεις στο σπίτι, ηλιακά στεγνωτήρια, υδροηλεκτρικά πλέγµατα στις
διαστάσεις χωριών και κ.λπ. που µπορούν να κάνουν χρήση των τοπικά διαθεσίµων ενεργειακών

93

είναι η φυσική θερµότητα από το εσωτερικό της γης που αποθηκεύεται στα πετρώµατα και στο νερό στο
εσωτερικό του φλοιού της γης. Σε διεθνές επίπεδο, παράγονται περίπου 8.100 MW γεωθερµικής
ενέργειας. Μεταξύ των πλεονεκτηµάτων της χρήση της, είναι οι σχεδόν µηδενικές εκποµπές. Στην Αφρική
εντοπίζεται περισσότερο από το 15% του παγκόσµιου δυναµικού σε γεωθερµική ενέργεια, µε εκτιµήσεις
για περισσότερα από 80x10-18 joules (exajoule) ενέργειας, περισσότερο από τέσσερις φορές όλων των
βιοµηχανικών χωρών µαζί- UNDP, 200094
G8, 2001
95
Παγκόσµια Τράπεζα, 2005
96
Ο ρυθµός αύξησης της ενεργειακής ζήτησης αναµένεται να υποχωρήσει µε το χρόνο, λόγω του
χαµηλότερου επιπέδου αύξησης του παγκόσµιου πληθυσµού και τη βελτίωση των τεχνολογιών, µε πιθανή
µείωση κατά µέσο όρο από 1,8% κατά τα τελευταία 15 χρόνια περίπου στο 1,3% µεταξύ 2015 και 2030
97
π.χ. η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της τεχνολογίας των ιδιωτικών µέσων µεταφοράς που
παράγονται κυρίως σε αναπτυσσόµενες χώρες- µπαταρίες, υβριδικά αυτοκίνητα
98
έχει ήδη εµπορική επιτυχία στη Βραζιλία
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πόρων (ηλιοφάνεια, άνεµος, νερό και βιοµάζα), προσφέρουν υπηρεσίες µε αποδοτικότερο
τρόπο99.

Αλιεία

Η αλιεία είναι µια σηµαντική πηγή πλούτου για πολλές παράκτιες και νησιωτικές αναπτυσσόµενες
χώρες. Περίπου το 95% των 35 εκατοµµυρίων ψαράδων παγκοσµίως ζουν στις αναπτυσσόµενες
χώρες. Οι τιµές στο διεθνές εµπόριο στα αλιευτικά προϊόντα από τις αναπτυσσόµενες χώρες,
υπερβαίνουν κατά πολύ όλα τα άλλα βασικά προϊόντα κατά την εξαγωγή, και ορισµένες χώρες
παράγουν έως και 30% των φορολογικών εσόδων τους.

Αλιευτικές συµφωνίες της Ε.Ε. µε χώρες της ∆υτικής και της Κεντρικής
Αφρικής100

Τα αποθέµατα ψαριών σε πολλές παράκτιες περιοχές του αναπτυσσόµενου κόσµου απειλούνται
σοβαρά από την υπεραλίευση. Θεσµικές αδυναµίες, έλλειψη ικανότητας για την αποτελεσµατική
εφαρµογή της πολιτικής, καθώς και ο ανοιχτής πρόσβασης χαρακτήρας των αλιευτικών πόρων
βασίζεται στην υπερεκµετάλλευση. Για να συµβιβαστεί η από κοινού µείωση της φτώχειας και η
προστασία των αλιευτικών πόρων ενάντια στην παράνοµη και ανεξέλεγκτη αλιεία, η

99

η εγκατάσταση ενός συστήµατος µικρών υδροηλεκτρικών µηχανισµών στο Νεπάλ έχει ωφελήσει τις
τοπικές κοινότητες µε διάφορους τρόπους και έχει κεντρίσει την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής
100
Χρηµατοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο των κοινοτικών αλιευτικών συµφωνιών (σε εκατ. ευρώ ανά
έτος).Αλιευτικές δραστηριότητες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις θάλασσες της ∆υτικής Αφρικής
συνεισφέρουν 120 εκατ. ευρώ ετησίως στα δηµόσια έσοδα. Ένα µέρος της συνεισφοράς αφιερώνεται στην
υποστήριξη της εθνικής αλιευτικής πολιτικής για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των αλιευτικών
πόρων. Σε ορισµένες από τις φτωχότερες χώρες στο πλαίσιο αυτών των συµφωνιών, όπως η ΓουινέαΜπισσάου, οι πληρωµές της Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό µέρος των κρατικών εσόδων. Πηγή:
FAO (2006), Contribution of fisheries to national economies in West and Central Africa - Policies to
increase the wealth generated by small-scale fisheries, New Directions in Fisheries - A Series of Policy
Briefs on Development Issues, No. 03. www.sflp.org/briefs/eng/03.pdf ( 4 October 2006).
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αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων και η τήρηση ισορροπιών µεταξύ της µεγάλης
βιοµηχανικής και της τοπικής κλίµακας αλιεία, είναι απαραίτητη.

∆ασοκοµία

Η δασική βιοµηχανία αποτελεί σηµαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Σε πολλές χώρες, ο
τοµέας αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 10% του ΑΕΠ, προσφέροντας την δυνατότητα
τυπικής και άτυπης απασχόληση στις αναπτυσσόµενες χώρες για περίπου 40-60 εκατοµµύρια
ανθρώπους. Πάνω από το 90% των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
εξαρτώνται από τα δάση για ένα µέρος της κάλυψης των αναγκών τους για επιβίωση. Ωστόσο, η
έκταση των δασών έχει αυξηθεί ελαφρώς από το 1980 στις βιοµηχανικές χώρες, ενώ έχει µειωθεί
σχεδόν κατά 10% στις αναπτυσσόµενες χώρες.

Τα φυσικά δάση, σε αντιδιαστολή µε τις φυτείες δένδρων, είναι πολύτιµοι πόροι που βρίσκονται
υπό κρατική ιδιοκτησία στις περισσότερες χώρες. Αλλά η εξασθενηµένη εφαρµογή των
κανονισµών διαχείρισης των δασών και η εκτεταµένη διαφθορά δεν διασφαλίζουν την
απαιτούµενη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δασών και του συναφούς τοµέα που
δραστηριοποιείται οικονοµικά101.

Έδαφος

Η παραγωγικότητα του εδάφους είναι απαραίτητη για την γεωργική ανάπτυξη, την ασφάλεια των
τροφίµων και τη στήριξη των πόρων διαβίωσης των φτωχών. Η γεωργία είναι η σηµαντική και
αποτελεσµατική

κινητήρια

δύναµη

της

οικονοµικής

ανάπτυξης

στις

περισσότερες

αναπτυσσόµενες χώρες. Έχουν το υψηλότερο µερίδιο της γεωργίας στο ΑΕΠ102, σε σύγκριση µε
λιγότερο από 4% στις χώρες υψηλού εισοδήµατος. Επιπλέον, µια αύξηση κατά 1% του ΑΕΠ από
γεωργικά έσοδα οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση 1,6% του κατά κεφαλήν εισοδήµατος των
φτωχότερων πληθυσµών.

101

το φυσικό περιβάλλον αποτελεί σηµαντική πηγή αγαθών, παρέχοντας άµεσα τρόφιµα, ίνες και ουσίες
µε φαρµακευτικές ιδιότητες -υπολογίζεται ότι 150 εκατοµµύρια φτωχούς ανθρώπους το 1/8 των
φτωχότερων χωρών του κόσµου αντιλαµβάνονται τα άγρια ζώα ως ένα σηµαντικό αγαθό- και έµµεσα
υπηρεσίες στον τοµέα της τουριστικής βιοµηχανίας, στον οποίο οι φτωχές χώρες έχουν σαφές συγκριτικό
πλεονέκτηµα ως αποτέλεσµα των συχνά πλούσιων οικοσυστηµάτων τους, και το κυνήγι, παρόλο τον
οικονοµικό και οικολογικό κίνδυνο που προκύπτει από την παράνοµη εµπορία.
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Η παραγωγή του γεωργικού τοµέα καλείται να καλύψει τις επισιτιστικές ανάγκες των επιπλέον
1,7 δισ. ατόµων µέσα στα επόµενα 20 χρόνια. Εποµένως το πρόβληµα της υποβάθµισης του
εδάφους παίρνει σηµαντικές διαστάσεις καθώς ήδη παρατηρείται µειωµένη παραγωγικότητα της
γεωργίας κατά 1% έως 9% στην Αφρική. Περισσότερο από το 16% των καλλιεργήσιµων
εκτάσεων στις χώρες χαµηλού εισοδήµατος έχουν υποβαθµιστεί σε µικρότερο ή µεγαλύτερο
βαθµό, κυρίως µέσω της διάβρωσης του εδάφους, της εξάντλησης των θρεπτικών συστατικών
του και της µεγάλης συγκέντρωσης αλατιού.

Οι επενδύσεις σχετικά µε την αποκατάσταση της γονιµότητας των εδαφών αυτών κωλύονται
εξαιτίας ζητηµάτων που σχετίζονται µε τους τίτλους ιδιοκτησίας, την πρόσβαση σε αγοραίες
πιστώσεις, καθώς και µε τις φορολογικές και εµπορικές πολιτικές. Με δεδοµένη την αυξανόµενη
πίεση για γη που εντείνει το πρόβληµα της ερηµοποίησης και της συνεπαγόµενης µετανάστευσης
των αγροτικών πληθυσµών στον αναπτυσσόµενο κόσµο103, η οικονοµική αξία της διατήρησης
του εδάφους αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά.

3.1.b Επιβάρυνση της ατµόσφαιρας και ανάπτυξη

Ο πλανήτης µας είναι ένα ενιαίο ολοκληρωµένο οικολογικό σύστηµα που απειλείται συνεχώς µε
υπερθέρµανση από τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου, όπως του διοξειδίου του άνθρακα
και του µεθανίου. Η ∆ιεθνής Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίµατος που δηµιουργήθηκε την
δεκαετία του ’90 κατέληξε στην παρατήρηση του φαινοµένου αυτού ως αδιαµφισβήτητο104 .

Περίπου 1,4 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ζουν σε λεκάνες απορροής ποταµών, όπου η χρήση
ύδατος υπερβαίνει τα ποσοστά αναπλήρωσης. Από τις υψηλότερες θερµοκρασίες του αέρα
αυξάνουν τη εξάτµιση από τους ωκεανούς και κατά συνέπεια επιταχύνεται εξάτµιση του νερού
από την ξηρά. Τα πρότυπα των παρατηρούµενων βροχοπτώσεων αναµένονται να αλλάξουν
σηµαντικά, επιδεινώνοντας τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες και οδηγώντας σε πιο ακραία καιρικά
103

Στον Παγκόσµιο Νότο κόβονται δάση και αγρότες εκτοπίζονται από τις πατρίδες τους έτσι ώστε να
φυτευτούν µεγάλες µονοκαλλιέργειας µε σκοπό την παραγωγή ζωοτροφών.
104

Σύµφωνα µε την έκθεση 2007 η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αποσκοπεί στον περιορισµό της
αύξησης της θερµοκρασίας στο επίπεδο των 2οC. Απαιτείται η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των
αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα σε 450 ppm CO2 µέχρι το τέλος αυτού του αιώνα. Για την
επίτευξη αυτού του στόχου, οι εκβιοµηχανισµένες χώρες θα πρέπει να µειώσουν τις εκποµπές 25-40%
κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2020 και 80-95% µέχρι το 2050 (7 µόνο χώρες ευθύνονται για το
50% της µόλυνσης). Όµως, σύµφωνα µε τις τελευταίες κλιµατικές εξελίξεις, οι συγκεντρώσεις των αερίων
θερµοκηπίου (GHG) που έχουν ήδη φτάσει 430 ppm και αυξάνονται κατά περίπου 2,5 ppm κατ 'έτος, εν
µέρει λόγω των µεγαλύτερων εκποµπών από τις αναδυόµενες οικονοµίες. Σύµφωνα µε τον Nicholas
Herbert Stern, η πιθανότητα διατήρησης τις συγκεντρώσεις των εκποµπών αερίων κάτω από 450 ppm έχει
πιθανότατα χαθεί και είναι σηµαντικά υψηλότερη η πιθανότητα της αύξησης της θερµοκρασίας του
κλίµατος πάνω από 2οC -Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
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φαινόµενα, όπως οι πρόσφατοι τυφώνες. Οι επιπτώσεις στον ντόπιο πληθυσµό και το τοπίο
µπορεί να είναι καταστροφικές καθώς η ανάκαµψη του φυσικού περιβάλλοντος

και η

επαναδόµηση της τοπικής κοινωνίας είναι µακροχρόνια και ζηµιογόνα διαδικασία.

3.1.cΤο νερό ως παράγοντας ανάπτυξης

Η µόλυνση και ο ευτροφισµός των εσωτερικών νερών αποτελούν, διεθνώς, σοβαρότατα
προβλήµατα καθώς προκαλούν την γεωµετρικά αυξανόµενη ποιοτική υποβάθµιση των υδάτων,
µε αποτέλεσµα το περιβάλλον των παρακτίων περιοχών, όπου ζουν τα 2/3 του πληθυσµού της
γης, να απειλείται σοβαρά.

Σε πολλές από τις φτωχότερες χώρες του κόσµου, συχνά υπάρχει έντονη συσχέτιση µεταξύ της
µεταβλητότητας των βροχοπτώσεων και των επιδόσεων του ΑΕΠ. Η σηµασία της συµβολής των
υδάτινων πόρων στην ανάπτυξη των φτωχών βασίζεται στο αναντικατάστατο ρόλο του νερού
(πόση και πλύσιµο) στην καθηµερινή ζωή του κάθε ανθρώπου, καθώς και στη χρήση του σε
άλλους τοµείς, όπως την γεωργία (άρδευση), την ενέργεια και τη βιοµηχανία105. Η εκτίµηση του
συνόλου των χρήσεων του νερού µπορεί να προσεγγιστεί µε τον διαχωρισµό σε επιµέρους
αξίες106 ή µε τις διαφορετικές θεωρήσεις του κόστους του νερού107. Η παγκόσµια κατανάλωση
νερού που αποτελεί έναν από τους δείκτες ευηµερίας διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια,
αναπτυσσόµενη µε διπλάσιους ρυθµούς απ΄ ότι η αύξηση του πληθυσµού. Το γεγονός αυτό
πρέπει να αποδοθεί σε δύο παράγοντες: στην ίδια την αύξηση του πληθυσµού και στη βελτίωση
των συνθηκών διαβιώσεως των ανεπτυγµένων χωρών, που προϋποθέτει αύξηση της
κατανάλωσης νερού108.

Ενώ οι ανεπτυγµένες χώρες έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν τους υδάτινους πόρους για τη
στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω επενδύσεων στην θέσπιση κατάλληλων θεσµών και
στις υποδοµές, η σχετική δραστηριοποίηση των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών χαρακτηρίζεται
συχνά ως ανεπαρκής για την αντιµετώπιση των ακραίων φαινοµένων και την διαρκή
µεταβλητότητα του κλίµατος.
105

«Η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό είναι µια θεµελιώδης ανθρώπινη ανάγκη και, κατά συνέπεια,
ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωµα. Το µολυσµένο νερό θέτει σε κίνδυνο τόσο τη σωµατική και κοινωνική
υγεία όλων των λαών. Είναι προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».
Κόφι Ανάν, Πρώην Γενικός
Γραµµατέας του ΟΗΕ

106

την αξία αποσπάσεως -αξία άµεσης χρήσης στην κατανάλωση-, και την αξία παραµονής -επί τόπου αξία
για άλλες χρήσεις107
το κόστος χρήσης που αντιπροσωπεύει τις κατασκευαστικές και λειτουργικές δαπάνες για τη συλλογή,
µεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, προστασία, διανοµή, αποµάκρυνση µετά τη χρήση και το κόστος
ευκαιρίας, που υπεισέρχεται όταν µια συγκεκριµένη χρήση νερού επηρεάζει την εκµετάλλευση του πόρου
αυτού από µια άλλη χρήση
108
βασικός δείκτης του επιπέδου ανάπτυξης
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Αλληλεξάρτηση

Υπάρχει ένας αριθµός διεθνών υδάτων (π.χ.Nile, Congo, Niger, Volta and Lake Chad) που
διαπερνούν χώρες(π.χ. στην Γουινέα (στην Ινδία, Αίγυπτο, τη Μαυριτανία, τη Μποτσουάνα , τη
Γκάµπια και το Σουδάν). Ακόµα και στο εσωτερικό των χωρών η σπανιότητα του νερού
επηρεάζει την κατανοµή του νερού που δεν γίνεται µε αναλογικό τρόπο, γεγονός που εντείνει τις
κρίσεις στις αντίστοιχες περιοχές109.

Ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων παροχής νερού
Η συγκοµιδή των καυσόξυλων αυξάνει την αποψίλωση των δασών και, συνεπώς, µειώνει τα
επίπεδα των υπογείων υδάτων σε άνυδρες περιοχές, που σε συνδυασµό µε την κακή διαχείριση
ιδίως στις περιοχές όπου παρατηρείται µεγάλη αύξηση του πληθυσµού, προκαλείται απερήµωση,
ρύπανση και η υπερβολική άντληση των επιφανειακών υδάτων.

Ως αποτέλεσµα επηρεάζεται

σηµαντικά η ποιότητα και η ροή του πόρου, επιτρέπεται η µεγαλύτερη διείσδυση του αλµυρού
νερού, µειώνεται η ικανότητα αυτό-καθαρισµού του νερού και όξυνσή του, που µε την σειρά του
επηρεάζει την παραγωγικότητα της γης και την ποσότητα του προσβάσιµου - ασφαλούς νερού.

Από στατιστικά στοιχεία της UNESCO προκύπτει ότι πάνω από δύο δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν
διαθέτουν υγιεινό νερό σε επαρκείς ποσότητες110. Στις αγροτικές περιοχές, µόνο το 29% έχει
πρόσβαση σε πηγές πόσιµου νερού και ακόµα λιγότερο, το 13%, διαθέτει εγκαταστάσεις υγιεινής.
Περίπου το 60% του πληθυσµού που ζει από τον πρωτογενή τοµέα, δεν διαθέτει επαρκή
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό και αποχέτευση. Η αξιολόγηση για την παγκόσµια ύδρευση
και υγιεινή, Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000, παρουσίασε την Αφρική ως
την περιοχή µε την χαµηλότερη συνολική κάλυψη παροχής νερού, µε ποσοστό 62% του
πληθυσµού να έχει πρόσβαση σε βελτιωµένες παροχές νερού, κατάσταση που χειροτερεύει στις
αγροτικές περιοχές 47% (330 εκατοµµύρια άτοµα). Μέχρι το 2015, σε περίπου 210 εκατοµµύρια
ανθρώπους θα πρέπει να παρέχεται υγειονοµική περίθαλψη και πρόσβαση σε υπηρεσίες

109

Η πολυπλοκότητα των διασυνοριακών πηγών νερού προκαλείται λόγω της κακής συνεργασίας και της
έλλειψης σωστών ρυθµιστικών αρχών παρόλο το γεγονός οτι κυριολεκτικά όλες οι υποσαχάριες χώρες
εκτός της Αιγύπτου µοιράζονται τουλάχιστον µια διεθνής πηγή (African Development Bank, 1999)
110

Ο πληθυσµός της Γης υπολογίζεται 6.800.100.000 από την Υπηρεσία Απογραφής των Ηνωµένων
Πολιτειών στις 2/2/2010. 2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε µια ασφαλή πηγή
νερού από το 1990. Το ποσοστό των ανθρώπων στις αναπτυσσόµενες χώρες έχει πρόσβαση σε ασφαλές
νερό υπολογίζεται να έχει βελτιωθεί από το 30% το 1970, σε 71% το 1990, 79% το 2000, και 84% το
2004, παράλληλα µε την αύξηση του πληθυσµού. Αυτή η τάση αναµένεται να συνεχιστεί.
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ύδρευσης111. Επιπροσθέτως, η αυξανόµενη και ανταγωνιστική ζήτηση για νερό, είναι πιθανό να
αναπτύξει βάσεις για την καθιέρωση άνισων σχέσεων ισχύος µεταξύ φύλων, τάξεων, και εθνών
που µπορούν να οδηγήσουν σε µεγάλες ανακολουθίες στην πρόσβαση και τον έλεγχο πάνω στο
νερό. Είναι γεγονός ότι η ανεπαρκής πρόσβαση στο νερό και η σπανιότητα του πόρου αυτού
επηρεάζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια µη-αναλογικά, ιδιαίτερα στις µη-αστικές περιοχές,
εξαιτίας τις µεγαλύτερης ανάγκης τους για σωστές υγειονοµικές παροχές, και των διακρίσεων που
υφίστανται στα δικαιώµατα, στις θέσεις εξουσίας για την λήψη αποφάσεων, στις υποχρεώσεις και
στις ευθύνες σε σχέση µε την χρήση του νερού για παραγωγικές και οικιακές δραστηριότητες.

Επιπτώσεις µολύνσεων των υδάτων στην δηµόσια υγεία
Εκτιµάται ότι η µόλυνση του περιβάλλοντος, µε προεξάρχουσα τη µόλυνση του υδατικού
περιβάλλοντος, ευθύνεται για το 20-25% των θανάτων παγκοσµίως. Έχει υπολογιστεί ότι η
καθολική πρόσβαση ακόµα και των πιο βασικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης θα
εξοικονοµούσε πόρους στα συστήµατα υγείας των αναπτυσσόµενων χωρών, ύψους περίπου 1,6
δισεκατοµµυρίων δολαρίων ετησίως.

Η µόλυνση των βασικών παροχών ύδρευσης µπορεί να επιφέρει σηµαντικές συνέπειες για την
δηµόσια υγεία όπως χολέρα και βρεφική διάρροια112, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Μετά από
εξέταση της σχέσης µεταξύ της ανεπαρκούς πρόσβασης σε υπηρεσίες ύδρευσης- αποχέτευσης113
και της συχνότητας των ασθενειών που µεταδίδονται µε το νερό, οδήγησαν στον εντοπισµό των
οκτώ χωρών114 στις οποίες η κάλυψη της προσφοράς νερού είναι λιγότερο από 50% µε
συχνότητα εµφάνισης της διάρροιας στο 20 – 40% των νοικοκυριών.

Από το 1995 οι χώρες Κένυα, το Μαρόκο ,η Νότιος Αφρική και η Σοµαλία αντιµετώπισαν
συνθήκες έντονης έλλειψης νερού, αυξάνοντας σταδιακά το βάρος και τις αποστάσεις που
απαιτούνται για την συλλογή του νερού, καθώς για την πρόσβαση σε ασφαλείς πηγές εγγύτερα
στον τόπο κατοικίας απαιτείται καταβολή αντιτίµου115.

Όταν τα παιδιά διανύουν µεγάλες

αποστάσεις για να µεταφέρουν το νερό ή όταν αρρωσταίνουν επειδή πίνουν ακάθαρτο νερό,
111

WHO/UNICEF, 2001
τα παιδιά είναι τα βασικά θύµατα διάρροιας και άλλων ασθενειών των περιττωµάτων (4.900 θάνατοι
καθηµερινώς) και ταυτόχρονα αποτελούν πηγή µόλυνσης
113
2,6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν αποχέτευση (958 εκατοµµύρια στην Ανατολική Ασία και τον
Ειρηνικό, 925 εκατοµµύρια άνθρωποι στη Νότια Ασία, 437 εκατοµµύρια στην υποσαχάρια Αφρική, 80
εκατοµµύρια στη Μέση Ανατολή, 120 εκατοµµύρια στη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική).
114
Αγκόλα, Μπουρκίνα Φάσο, Τσαντ, το Κονγκό, την Αιθιοπία, την Ερυθραία, τη Γουινέα, και τη
Μαυριτανία
115
Ένα δοχείο µπορεί να κοστίσει µεταξύ 0,25 δολάρια ΗΠΑ και 1,25 δολάρια, όταν το ηµεροµίσθιο
ανέρχεται σε 2 δολάρια
39
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εµποδίζεται η συµµετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα116 µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται
ένας φαύλος κύκλος χαµηλού βιοτικού επιπέδου χωρίς δυνατότητα αναπροσαρµογής στην αγορά
εργασίας (π.χ. Νιγηρία). Ως εκ τούτου το καθαρό νερό και η αποχέτευση είναι στενά
συνδεδεµένα µε την ανθρώπινη ανάπτυξη117, όπως επίσης και η ανάπτυξη στρατηγικών για την
προώθηση των σχετικών υπηρεσιών (π.χ. φιλικές τουαλέτες προς τα παιδιά).

Οικονοµική σηµασία του νερού
Το περιβάλλον, υδατικό και γενικότερο, χαρακτηριζόταν ως «ενεργό οικονοµικό στοιχείο», επειδή
παρέχει έµµεσες υπηρεσίες ή και άµεσες118. Όµως, η κατάφορη αµέλεια της περιβαλλοντικής
αειφορίας και της ζωής από τους ιθύνοντες των εθνικών πολιτικών, γεγονός που αντίκειται στις
αρχές που διακηρύχθηκαν στο ∆ουβλίνο το 1992 και η συνεπαγόµενη συσσώρευση αδιέξοδων
προβληµάτων, το µετέτρεψε σε «παθητικό οικονοµικό στοιχείο» µπαίνοντας στην άλλη µεριά
του ισοζυγίου που απαιτεί οικονοµικές παροχές προς αυτό.

116

Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού αναφέρει ρητά ότι τα παιδιά έχουν
«αναφαίρετο δικαίωµα να συµµετάσχουν στο παιχνίδι και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες»
117
Κάθε 1 δολάριο επενδύσεων µπορεί να αποφέρει µια οικονοµική απόδοση των 3 - 34 δολαρίων,
ανάλογα µε την περιοχή δηµιουργώντας οικονοµικά πλεονεκτήµατα για τα νοικοκυριά και τους εθνικούς
προϋπολογισµούς για την υγεία και συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση χρόνου (www.thelancet.com,
2005).
118
συντελούν στην διαµόρφωση γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας, κατά τις περιόδους
ξηρασίας όπου καταφεύγουν οι διακινούµενες αγέλες για βόσκηση, παροχή τροφής- ψάρια, πρώτες ύλεςκαυσόξυλα, ξυλεία, αλλά και στην παραγωγή ενέργειας
40
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4.Πρωτοβουλίες για την προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης

Η χρήση των διαφόρων µορφών εξωτερικής βοήθειας για την υποστήριξη, τον σχεδιασµό και
την διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά µε την ανάπτυξη έχει συστηµατοποιηθεί τις
τελευταίες δεκαετίες. Εν πρώτοις η ξένη βοήθεια αποτέλεσε εργαλείο πολιτικό, διπλωµατικό,
οικονοµικό. Το πέρασµα του χρόνου όµως καταδεικνύει σοβαρές ανησυχίες και αµφιβολίες που
συνοψίζονται στην αποτελεσµατικότητά της ως προς την ανάπτυξη.

Οι Μ.Κ.Ο. είναι εθελοντικές οµάδες, απέκτησαν επαγγελµατικά χαρακτηριστικά ώστε να
καλύψουν το κενό που δηµιουργήθηκε µε την αυξανόµενη έλλειψη ενδιαφέροντος για το νότιο
ηµισφαίριο του πλανήτη. Έχουν ήδη προϋπολογισµούς µεγαλύτερους από ορισµένες χώρες του
Τρίτου Κόσµου και προµηθεύουν ποσά µεγαλύτερα από το 1/10 της συνολικής επίσηµης
αναπτυξιακής βοήθειας, χρηµατοδοτήσεις σηµαντικά υψηλότερες από τη βοήθεια που δίδει η
Παγκόσµια Τράπεζα. Σχεδόν το 1/3 των εσόδων των Μ.Κ.Ο. σε χώρες όπως η Βρετανία και οι
Η.Π.Α. προέρχεται από τους αντίστοιχους κρατικούς προϋπολογισµούς. ∆ύο είναι τα
χαρακτηριστικά των Μ.Κ.Ο. που τους επιτρέπουν να “αποκρατικοποιούν” τη βοήθεια: πρώτον,
διαθέτουν µια ισχυρή οργανωτική αυτονοµία και συνήθως προτιµούν να διοχετεύουν την
υποστήριξή τους µέσω εθελοντικών οργανώσεων στις χώρες- αποδέκτες. Ωστόσο, οργανώσεις
όπως η Oxfam, η CARE, η Actionaid , η Save the Children και η Global 2000, ελέγχουν παρά
µόνο ένα µικρό ποσό της συνολικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόµενες χώρες.

4.1 ∆ιµερής
Οι διµερείς ρυθµίσεις είναι πιο εύκολο να δικαιολογηθούν από την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων
εθνικών συµφερόντων119. Οι κύριες αρµοδιότητες που παρέχουν διεθνή βοήθεια έτειναν να τις
άµεσες ενισχύσεις προς τους πρώην αποικίες ή χώρες µε τις οποίες έχουν σηµαντικές
στρατηγικές σχέσεις, οικονοµικά συµφέροντα ή δυνητικές αγορές. Συχνά, τα χρήµατα της
ενίσχυσης πρέπει να δαπανηθούν για αγαθά ή υπηρεσίες από τη δωρήτρια χώρα. Υπάρχει

119

µόνο το 1993, “τα προγράµµατα ξένης βοήθειας των Η.Π.Α. οδήγησαν στην αγορά αµερικανικών
αγαθών και υπηρεσιών ύψουν 10 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 200.000
θέσεις εργασίας”.
Τη δεκαετία του '80, η ιταλική κυβέρνηση δαπάνησε πάνω από 1 δισεκατοµµύριο δολάρια (περίπου 50%
του σοµαλικού Α.Ε.Π.) για την εκτέλεση αµφισβητούµενης χρησιµότητας έργων, όχι µε βάση τις ανάγκες
στη Σοµαλία και τις προοπτικές της αγροτικής της οικονοµίας αλλά µε κριτήρια τη διάρθρωση των ιταλικών
επιχειρηµατικών συµφερόντων και την πολιτική τους επιρροή στη Ρώµη.
Η Ταϊβάν, η οποία επιδίωκε τη διεθνή αναγνώριση, χορήγησε ήδη διεθνή βοήθεια ύψους 400
εκατοµµυρίων δολαρίων και αποτέλεσε κύριος χρηµατοδότης του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου του
Νέλσον Μαντέλα ενώ η Κίνα διατηρεί από το ’60 το σηµαντικό ύψος παρεχόµενης βοήθειας παρά την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
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ιστορικό προηγούµενο παροχής βοήθειας σε χώρες που θεωρεί ως στρατηγικοί εταίροι, ιδιαίτερα
κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου, αλλά έχει πλέον αναχθεί σε πρακτική στον πόλεµο κατά
της τροµοκρατίας, αν και στο σύνολό τους οι διµερείς συµφωνίες δεν λειτουργούν για
διασυνοριακούς σκοπούς καθώς παρατηρείται έλλειψη συντονισµού. Οι δωρητές ως αντάλλαγµα
επιδιώκουν την εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους, έτσι ώστε αντιµετωπίσουν το «φαινόµενο
της κόπωσης» και να επηρεαστεί θετικά η κοινή γνώµη, γεγονός που εποπτεύεται απευθείας
µέσω των διµερών πρωτοβουλιών.

Εστίαση της διµερούς απόδοσης Αναπτυξιακής Βοήθειας στο Περιβάλλον-Μέση
ετήσια αξία των δεσµεύσεων κατά την περίοδο 2006-2007120

120

Εξωτερικός κύκλος – συνολικός τοµέας της διµερούς βοήθειας που κατανέµεται σύµφωνα µε το δείκτη
για το περιβάλλον (31,4 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ) / εσωτερικός κύκλος – διµερής βοήθεια ODA,
επικεντρωµένη στο Περιβάλλον(USD 8.9 billion). ∆ίνεται ένας µέσος όρος δυο ετών 2006-2007 καθώς η
εστίαση και ο όγκος της βοήθειας αλλάζει σε ετήσια βάση. Αυτή η αναφορά αποκλείει την πολυµερή
βοήθεια για την οποία δεν υπήρχαν συγκρίσιµα στοιχεία. Τα µέλη της Επιτροπής της Αναπτυξιακής
Βοήθειας χρησιµοποιούν έναν δείκτη για να ταυτοποιήσουν δραστηριότητες που έχουν το περιβάλλον ως
σηµαντικό ή κεντρικό στόχο. Η αναφορά βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια, αν και η ανάλυση των
δεδοµένων έχει εµποδιστεί λόγω δυσκολιών στην εφαρµογή της τεχνολογίας. Τα πρόσφατα διαθέσιµα
στοιχεία ωστόσο δείχνουν κατά πόσο οι δωρητές περιλαµβάνουν το περιβάλλον στα προγράµµατά τους
Τσακανίκα Αικατερίνη
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4.2.Πολυµερής
Η ιστορία της Παγκόσµιας Τράπεζας και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µέσω παρέµβασης
στις εσωτερικές υποθέσεις των αναπτυσσόµενων χωρών (προγράµµατα λιτότητας και
διαρθρωτικές πολιτικές προσαρµογής) επιβάλουν πολλές φορές επιβλαβείς όρους στους
δικαιούχους. Οι εν λόγω οργανισµοί έχουν επίσης επικριθεί έντονα για επικέντρωση των
προσπαθειών τους για την οικονοµική αφορά εις βάρος των πιο βασικών ανθρώπινων αναγκών.
Ωστόσο, οι πολυµερείς ενισχύσεις συνδέονται λιγότερο µε την πολιτική ιδιοτέλεια των επιµέρους
χορηγών. Αν και είναι λιγότερο αποδοτικές από άποψη κόστους, είναι πιο σταθερές µέσω
µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού καθώς οι οργανισµοί είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τις
περιφέρειες ή τα κράτη, θέτοντας ταυτόχρονα κοινά αποδεκτές συνθήκες παραλαβής των εν
λόγω ενισχύσεων παρά τις όποιες διµερείς αντιπαραθέσεις και αναπτύσσοντας το συναίσθηµα
της συνεργασίας.
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4.2.a ∆ιεθνής ∆ράση

Η περιβαλλοντική ή «πράσινη διπλωµατία» αναφέρεται στον καθορισµό των διεθνών σχέσεων µε
γνώµονα, τόσο τη διαχείριση των κοινών αγαθών, όσο και τη συνεργασία για την αντιµετώπιση
των κοινών προβληµάτων, που αντιµετωπίζει ο πλανήτης.

∆ράση του ΟΗΕ

Για τις χώρες µε χαµηλό εισόδηµα, οι συζητήσεις για την παροχή οικονοµικών πόρων έχουν
υιοθετήσει µια πιο τοµεακή προσέγγιση στη σηµασία των µέτρων άµβλυνσης των επιπτώσεων
που σχετίζονται µε τη µείωση των εκποµπών από την αποψίλωση των δασών και την
υποβάθµιση των δασών121 και σε µικρότερο βαθµό, τη χρήση γης και τη χωροταξική αλλαγή
συµπεριλαµβανοµένου του γεωργικού τοµέα.
Τρέχουσες εκτιµήσεις της ψαλίδας του κόστους προσαρµογής κυµαίνονται µεταξύ της
Παγκόσµιας Τράπεζας 40 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το 2020 (εκτίµηση του 2007), η UNDP των
US $ 86 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως το 2015. Σε σύγκριση µε αυτές τις µεγάλες απαιτήσεις, οι
συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων, για τα κεφάλαια που έχουν συσταθεί µε εθελοντικές
συνεισφορές και πρωτοβουλίες χρηµατοδότησης από τις αναπτυγµένες χώρες στο πλαίσιο της
σύµβασης του UNFCCC για να βοηθήσει τις αναπτυσσόµενες χώρες, ανέρχονται σε περίπου 300
εκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ - εκ των οποίων µόνο το µισό έχει εκταµιευθεί. Το ύψος των πόρων
που επρόκειτο να διατεθούν από χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, σχεδιασµένα για την επίτευξη
πολλαπλών στόχων που σχετίζονται µε το κλίµα αποδείχθηκε ελλιπές.
Η ανάγκη για νέες πηγές χρηµατοδότησης από επίσηµες πηγές και µε ευνοϊκούς όρους, µε
καινοτόµα µέσα χρηµατοδότησης και την ταυτόχρονη κινητοποίηση του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα, έγινε σαφής στο σχέδιο δράσης του Μπαλί.
Bali Action Plan
Το πλαίσιο για τις διαπραγµατεύσεις ορίζεται από το σχέδιο δράσης του Μπαλί, που
συµφωνήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2007,καθόρισε ένα χάρτη πορείας για την επίτευξη µιας νέας
συµφωνίας στην επόµενη UNFCCC ∆ιάσκεψη της Κοπεγχάγης (7-18 ∆εκεµβρίου). Οι χώρες
121

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries -REDD
∆εδοµένου ότι η αποδάσωση αντιπροσωπεύει περίπου το 17-20% των συνολικών εκποµπών, το
πρόγραµµα REDD αναδύεται ως ένας δυναµικός παράγοντας προς περιορισµό του φαινοµένου όπου
επιδιώκεται ο πιο ενεργός ρόλος των εξωτερικών εταίρων µέσω της πρόσβασής τους στην πληροφόρηση
και την υποστήριξη ενός ευρύτερου προγράµµατος επιβράβευσης όλες τις σχετικές µειώσεις εκποµπών
από τους τοµείς της γεωργίας, της δασοκοµίας και της χρήσης γης (AFOLU) στην περίοδο µετά το 2012.
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συνένεσαν σε ένα κοινό σύνολο

ολοκληρωµένων δράσεων για µακροπρόθεσµη συνεργασία,

φέροντας τις ανεπτυγµένες χώρες προ των ιστορικών τους ευθυνών για την µείωση των
εκποµπών, που θα πλαισιωθεί επίσης από τις αναπτυσσόµενες χώρες122 µε εξαίρεση τις λιγότερο
ανεπτυγµένες χώρες (ΛΑΧ) και των µικρών νησιωτικών αναπτυσσόµενων κρατών (SIDS), που
δεν θα κληθούν να αναλάβουν δεσµεύσεις, αλλά να βοηθηθούν στην επίτευξη της αειφόρου
ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένου, στην περίπτωση της Αφρικής, τη µεγαλύτερη πρόσβαση στις
σύγχρονες µορφές ενέργειας.
Όσον αφορά την ικανότητα υποστήριξης, διαδοχικοί γύροι διαπραγµατεύσεων προσπάθησαν να
αναπτύξουν µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση, χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα εργασίας του
Ναϊρόµπι για τις επιπτώσεις, την ευπάθεια και την προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος, ως
πλατφόρµα για τη διάδοση των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων. Το διάστηµα 2005-2010,
έδωσε έµφαση στις προσπάθειες για τη βελτίωση της κατανόησης και αξιολόγησης των
επιπτώσεων123, ενώ για τα επόµενα δύο χρόνια, στην οικονοµική διαφοροποίηση και στον
σχεδιασµό πρακτικών, για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση του κοινού,
µέσω περιφερειακών κέντρων.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν σηµαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη δοµή, τη διακυβέρνηση και την
κατανοµή των κονδυλίων. Οι περισσότερες κοινές ανησυχίες µεταξύ των αναπτυσσόµενων
χωρών επηρεάζουν δυσανάλογα τις ανεπτυγµένες χώρες στις αποφάσεις για τις κατανοµές και τις
εκταµιεύσεις124, γεγονός που οδηγεί τις πρώτες να τεθούν υπερ της µεταφοράς όλων των
θεσµικών ρυθµίσεων χρηµατοδότησης και των κεφαλαίων υπό τον άµεσο έλεγχο του Συνεδρίου
της UNFCCC των Μερών (COP)125. Ωστόσο, οι αναπτυγµένες χώρες ασκούν

πιέσεις για τη

διαχείριση των πόρων, µέσω υφιστάµενων διαύλων εν µέρει για να αποφύγουν τον
πολλαπλασιασµό των χρηµατοπιστωτικών µηχανισµών και θεσµών.

122

η Νότια Κορέα, το Μεξικό και Νότια Αφρική, µεταξύ άλλων, πρότειναν να εφαρµόσουν τα µέτρα
µετριασµού, δηλαδή να επιφέρουν σηµαντικές αποκλίσεις από την αρχική τιµή
123
µέθοδοι και εργαλεία, δεδοµένα και παρατηρήσεις, µοντελοποίηση του κλίµατος, σύνδεση κινδύνων και
ακραίων καιρικών φαινοµένων µε το κλίµα, κοινωνικό-οικονοµικές πληροφορίες, σχεδιασµό της
προσαρµογής και πρακτικές, έρευνα, τεχνολογίες για την προσαρµογή, και την οικονοµική διαφοροποίηση
ως ένα µέσο για την προσαρµογή
124
πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες που καθιστούν την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση δύσκολη,
και σε ορισµένες περιπτώσεις, ακατάλληλη για τις χαµηλού εισοδήµατος χώρες, όπου οι οικονοµίες
βασίζονται κυρίως στη γεωργία, τους δασικούς πόρους και τους φυσικούς πόρους
125
µια επιλογή η οποία δεν µπορεί να είναι εφικτή, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη βάση
δεδοµένου ότι, προς το παρόν, λίγοι διαθέσιµοι πόροι που σχετίζονται µε το κλίµα είναι εντός του πλαισίου
-United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC
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Global Environment Facility (GEF)
Το Ταµείο Προσαρµογής

126

που ιδρύθηκε για να χρηµατοδοτήσει έργα προσαρµογής και

προγραµµάτων στις αναπτυσσόµενες χώρες που είναι συµβαλλόµενα µέρη του Πρωτοκόλλου
του Κιότο, παίρνει πόρους από την εισφορά 2% επί των εσόδων των πιστοποιηµένων µειώσεων
των εκποµπών από έργα του Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ). ∆ρα ως χρηµατοδοτικός
µηχανισµός του οποίου οι επιχειρησιακές οντότητες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν
χρηµατοδοτική στήριξη για το πλαίσιο της µεταφοράς τεχνολογίας. Τα συµβαλλόµενα µέρη
έχουν συστήσει µια οµάδα εµπειρογνωµόνων, των οποίων οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν
καινοτόµες µορφές χρηµατοδότησης (εργαστηρίο, τεχνικά έγγραφα, και τη χρηµατοδότηση των
επιβλεπόντων του έργου), για τη Μεταφορά Τεχνολογίας (EGTT) στο πλαίσιο του Επικουρικού
Φορέα Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Αρωγής (SBSTA), µε τους στόχους της προώθησης της
ανάπτυξης και της µεταφοράς τεχνολογίας των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της σύµβασης.
Στα πλαίσια του GEF127, µε την εξαίρεση µερικών µέσων χρηµατοδότησης που εστιάζουν
αποκλειστικά στην προσαρµογή, τα περισσότερα ταµεία καλύπτουν τόσο τον περιορισµό όσο και
την προσαρµογή. Ανησυχίες έχουν εκφραστεί από τις αναπτυσσόµενες χώρες σχετικά µε τη
δοµή της διακυβέρνησης του GEF, συµπεριλαµβανοµένων των προτεραιοτήτων που επιβάλονται
από τους χορηγούς, τις πολύπλοκες, χρονοβόρες διαδικασίες και τη συνεπαγόµενη δύσκολη
πρόσβαση, την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ)
Ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο για να βοηθήσει τις αναπτυσσόµενες χώρες
µέρη για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το 2007, τα έσοδα από την πώληση των
πιστωτικών µορίων εκποµπών ανήλθε σε US $ 7,4 δισ., η τριπλή τιµή από το 2005. Παρέχει έτσι
στις αναπτυσσόµενες χώρες µια σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης του άνθρακα. Όµως, αν και ο
CDM έχει αποδειχθεί επιτυχής όσον αφορά την παραγωγή έργων µείωσης των εκποµπών σε
126

π.χ. σε σχέση µε την αρχή της αποζηµίωσης: οι αναπτυσσόµενες χώρες προκειµένου να δώσουν
κίνητρα για προσαρµογή, έχουν προσεγγίσει το θέµα από την οπτική του υπαίτιου στην απαιτητική
χρηµατοδότηση, την τεχνολογία και την ανάπτυξη ικανοτήτων από τις αναπτυγµένες χώρες. Η προσέγγιση
αυτή «ο ρυπαίνων πληρώνει» είχε περιορισµένη επιτυχία.
127
Το Παγκόσµιο Ταµείο Περιβάλλοντος (GEF) συνενώνει 179 κράτη-µέλη - σε συνεργασία µε 10 διεθνείς
οργανισµούς, κυβερνητικούς οργανισµούς και τον ιδιωτικό τοµέα - για την αντιµετώπιση των παγκόσµιων
περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Ως ανεξάρτητη οικονοµική οργάνωση από το ‘91, συγχρηµατοδοτεί (έχει
διαθέσει 8,8 δις) 165 αναπτυσσόµενες χώρες και τις χώρες σε µεταβατικό στάδιο για περισσότερα από
2.400 έργα που σχετίζονται µε τη βιοποικιλότητα, την αλλαγή του κλίµατος, τα διεθνή ύδατα, την
υποβάθµιση του εδάφους, το στρώµα του όζοντος, και τους οργανικούς ρύπους. Μετά από µακρές
συζητήσεις σχετικά µε τη δοµή της διακυβέρνησης του, το Ταµείο Προσαρµογής λαµβάνει στήριξη από
πολλές αναπτυσσόµενες χώρες που εκπροσωπούνται πλειοψηφικά στα διοικητικά όργανα. ∆ηµιουργήθηκε
το 2001, το Ταµείο Προσαρµογής αναµενόταν να τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος του 2009.

Τσακανίκα Αικατερίνη

46

Αναπτυξιακή Βοήθεια & Βιωσιµότητα

πολλές αναπτυσσόµενες χώρες, µόνο 30 από τα 1600 έργα που είναι δροµολογηµένα σε όλο τον
κόσµο βρίσκονται στην Αφρική, 15 από αυτά στη Νότια Αφρική, η µόνη χώρα που έχει εκδώσει
πιστοποιηµένα έσοδα από την µείωση των εκποµπών (CER), δηλαδή έχει διαθέσιµες πιστώσεις
για πώληση. Από τον Απρίλιο του 2009, 23 χώρες της Αφρικής έχουν υποβάλει συνολικά 102
έργα ΜΚΑ. Η δηµιουργία ευκαιριών στην αγορά άνθρακα προσδιορίστηκε ως προτεραιότητα,
κατά την πρόσφατη τρίτη Αφρικανική Υπουργική ∆ιάσκεψη για τη Χρηµατοδότηση της
Ανάπτυξης σχετικά µε την αλλαγή του κλίµατος, για την οποία θα πρέπει να υπάρξουν
συγκεκριµένες θέσεις και µέτρα ως προϋπόθεση για τις διαπραγµατεύσεις που θα επέλθουν για
το κονδύλια µετά το 2012
Η αναθεώρηση του ΜΚΑ που εκπονήθηκε για την 11η συνεδρίαση του APF στην Αντίς Αµπέµπα
επισηµαίνει µια σειρά από παράγοντες που εξηγούν το χαµηλό µερίδιο της Αφρικής . Ως λύση
προτάθηκε η τοµεακή προσέγγιση που θα παρείχε δυνατότητες χρηµατοδότησης για τους τοµείς
που υπο-εκπροσωπούνται στην Αφρική, όπως οι µεταφορές, µε παράλληλη χρηµατοδότηση νέων
µηχανισµών.
Η πολυπλοκότητα και η χρονική καθυστέρηση είναι εµφανείς στη διαδικασία του έργου ΜΚΑ και
έχει εκτραπεί πολλές φορές η εξέλιξη των έργων µε την προαιρετική αγορά του άνθρακα των
οποίων η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 240% το 2007 σε $ 331 εκατοµµύρια δολάρια.
Υπάρχει διαµάχη σχετικά µε την ακεραιότητα της αντιστάθµισης των εκποµπών άνθρακα που
παράγονται από την ανεξέλεγκτη αγορά, δηµιουργώντας την ανάγκη βάσεων που θα ορίζουν τα
αντίστοιχα αντισταθµιστικά οφέλη.

Η ∆ιακήρυξη της Χιλιετίας και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας
Το Σεπτέµβριο 2000, στην ∆ιάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, οι αρχηγοί
των κρατών µελών συµφώνησαν να θέσουν συγκεκριµένους στόχους για την καταπολέµηση της
φτώχειας,

της

πείνας,

των

ασθενειών,

του

αναλφαβητισµού,

της

υποβάθµισης

του

περιβάλλοντος και των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Οι σκοποί αυτοί, που ετέθησαν ως
προτεραιότητα στην παγκόσµια ατζέντα, ονοµάστηκαν Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας 2002.
Ως χρονικό πλαίσιο επίτευξης τους ορίστηκε το 2015.
Η ∆ιακήρυξη της Χιλιετίας κατοχυρώνει ευρύ φάσµα δεσµεύσεων από όλα τα µέλη της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και
της δηµοκρατίας, αποσαφηνίζοντας τον ρόλο και την ευθύνη:
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Των κυβερνήσεων να επιτύχουν ή να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων και
επιδιώξεων
Του δικτύου των διεθνών οργανισµών να διαθέσουν τους πόρους τους και να
εξειδικευτούν µε τον πιο αποτελεσµατικό δυνατό τρόπο, προκειµένου να
υποστηρίξουν και να διατηρήσουν τις προσπάθειες των εταίρων τους σε
παγκόσµιο και διεθνές επίπεδο,
Των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού
τοµέα να δραστηριοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό
Η στρατηγική του Ο.Η.Ε. έχει ως απώτερο σκοπό, την ενσωµάτωση των Στόχων της Χιλιετίας
στις προτεραιότητες και δραστηριότητες των εµπλεκοµένων φορέων, που δρουν σε παγκόσµιο,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Τα κύρια στοιχεία της εν λόγω στρατηγικής περιλαµβάνουν
έλεγχο, ανάλυση, εκστρατεία προβολής/ κινητοποίησης και επιχειρησιακές δράσεις.
Επιδιώκεται συνεχής

διάλογος µε την Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,

περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Αναπτυξιακής
Βοήθειας πάνω σε κρίσιµα ζητήµατα όπως η ενσωµάτωση των Στόχων της Χιλιετίας στις
Εκθέσεις Στρατηγικής Μείωσης της Φτώχειας (PRSPs), η πυροδότηση µιας διαδικασίας
προβληµατισµού και στρατηγικού σχεδιασµού από κάθε αρµόδιο φορέα και την Οµάδα
Ανάπτυξης του ΟΗΕ (U.N. Development Group) για την προετοιµασία Κοινής Αξιολόγησης της
Χώρας (Common Country Assessment) και του Πλαισίου Αναπτυξιακής Βοήθειας των Ηνωµένων
Εθνών (UN Development Assistance Framework).

4.2.b Περιφερειακή ∆ράση

Η δραστηριοποίηση της διεθνούς κοινότητας σε θέµατα περιβάλλοντος µπορεί να αποτυπωθεί
διαχρονικά στην πληθώρα διεθνών συµβάσεων, δεσµευτικών συνθηκών και των πρωτοβουλιών
που έθεσαν τις πρώτες βάσεις συστηµατικής αντιµετώπισης αυτής της νέας θεµατικής.

Παρατηρείται προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκερασµού των διαφόρων πολιτικών
προτεραιοτήτων, επιδιώκοντας παράλληλη και σύνθετη εφαρµογή πρακτικών προς αποφυγή
των αντίστροφων αποτελεσµάτων διάχυσης µιας δράσης. Είναι εµφανές ότι το περιβάλλον
αποτελεί σηµαντική συνιστώσα που θα πρέπει να αντιµετωπισθεί µέσω διάφανων νοµοθετικών
και διοικητικών µέτρων που θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν τους όρους διεξαγωγής των
διαπραγµατεύσεων

των

αντικρουόµενων

παικτών

–εκπροσώπους

αντικρουόµενων

συµφερόντων-.
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Παράλληλα µε την υλοποίηση των τριών ευέλικτων µηχανισµών του Πρωτοκόλλου του Κιότο128
που σε διεθνή κλίµακα καλύπτει λιγότερο από το 1/3 των παγκοσµίων εκποµπών129, η ΕΕ
προχώρησε στο δικό της εσωτερικό σύστηµα εµπορίας εκποµπών (Οδηγία 2003/87/ΕΚ)130. Από
το 2005 χρησιµοποιούνται πιστοποιηµένες µειώσεις εκποµπών (CER) και από το 2008 να µονάδες
µείωσης των εκποµπών (ERU) εντός του κοινοτικού συστήµατος που βασίζονται στον µηχανισµό
καθαρής ανάπτυξης (CDM) και της κοινής εφαρµογής (JI) αντίστοιχα131.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση βασιζόµενη σε σχέδια µηχανισµών του Κιότο δηµιούργησαν ένα
ενδοκοινοτικό σύστηµα εµπορίας εκποµπών σύµφωνα µε το οποίο το CO2 έχει συγκεκριµένη
τιµή που παρέχει στο βραχυπρόθεσµη λύση για την αντιµετώπιση της ρευστότητας

Η πώληση δικαιωµάτων µπορεί να είναι µια βραχυπρόθεσµη λύση για την αντιµετώπιση των
περιορισµών στη ρευστότητα, βελτιώνοντας τους ισολογισµούς για το 2008/09, χωρίς ωστόσο
να επηρεάζουν τις συνολικές επενδυτικές στρατηγικές πλην ορισµένων περιπτώσεων.

Η αναθεωρηµένη οδηγία ETS η οποία τέθηκε πλέον σε εφαρµογή ορίζει ένα ανώτατο όριο σε
επίπεδο για περισσότερα από 12 χρόνια, ενώ κάθε χρόνο εφαρµόζεται ένας γραµµικός
συντελεστής µείωσης. Αυτή η αυξηµένη ρυθµιστική σταθερότητα και προβλεψιµότητα της
σταδιακής αύξησης της τιµής του άνθρακα,132 παρέχει ευνοϊκό περιβάλλον για νέες επενδύσεις σε
µέτρα καταπολέµησης.

128

υπογράφηκε το 1992
όλες οι κυβερνήσεις υποσχέθηκαν να µειώσουν τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 5% των
επιπέδων του 1990 µέχρι το 2012, εκτός από την Αυστραλία και τις Ηνωµένες Πολιτείες που δεν έχουν
υπογράψει. Από αυτή την διεθνή δέσµευση αποκλείονται επίσης, οι αναπτυσσόµενες χώρες, όπως η Κίνα ή
η Ινδία, για τις οποίες οι ενστάνσεις είναι πολλές καθώς το ποσοστό συνεισφοράς τους στην µόλυνση είναι
µεγάλο και πλεόν είναι αµφίβολη η κατηγοριοποίηση τους ως αναπτυσσόµενες.
130
Το ΣΕ∆Ε µπορεί να γίνει λειτουργικό και αξιόπιστο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ανθρωπότητας
µόνο αν κατανείµει σωστά δικαιώµατα και δώσει κίνητρα στις «καθαρές» βιοµηχανίες, πάντα στα πλαίσια
του Πρωτοκόλλου του Κιότο -Stephan Singer, Επικεφαλής στη Μονάδα Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής
της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF129

131

Αντίστοιχα, τον Οκτώβριο του 2007 η Παγκόσµια Τράπεζα δηµιούργησε το δασικού άνθρακα Εταιρικής
Σχέσης (FCPF) ως ένας τρόπος για να δοθεί ώθηση στη µείωση των εκποµπών από την αποψίλωση και την
υποβάθµιση (REDD). Το ταµείο είναι, προσφέροντας αρχικά 300 εκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ για τη
χρηµατοδότηση της µείωσης των εκποµπών, µέσο πρωτοβουλιών για τη διατήρηση των δασών. Η Λαϊκή
∆ηµοκρατία του Κονγκό, Γκαµπόν, Γκάνα, Κένυα, Λιβερία και η Μαδαγασκάρη λαµβάνουν επιχορήγηση για
την ανάπτυξη ικανοτήτων τους, µέσω τη θέσπιση επιπέδων αναφοράς, υιοθετώντας στρατηγικές µείωσης
των εκποµπών από την αποψίλωση των δασών και την υποβάθµιση, το σχεδιασµό και τα συστήµατα
παρακολούθησης.
132
Η αγορά άνθρακα είναι ένα ευέλικτο εργαλείο και προσαρµόζει το κόστος επίτευξης ενός δεδοµένου
περιβαλλοντικού στόχου στις οικονοµικές συνθήκες. Σε µια αγορά που συρρικνώνεται, όπου συχνά η
διατήρηση των µεριδίων της αγοράς είναι δυνατή µόνο µέσω της µείωσης των περιθωρίων κέρδους, η
εκποµπή CO2 καθίσταται φθηνότερη και συµβάλλει στη µετρίαση των συνολικών οικονοµικών
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Μέσω της αναθεωρηµένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αγροτικής
Ανάπτυξης προβλέπονται οι κατάλληλοι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για την εφαρµογή των
προτύπων που καθορίζει η Οδηγία 80/68/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ για την προστασία υπόγειων ή
υπέργειων υδάτων. Αναγνωρίζονται ως πολύτιµος φυσικός πόρος για τα εξαρτώµενα
οικοσυστήµατα υδατικά ή χερσαία και την ανθρώπινη κατανάλωση που ως εκ τούτου θα πρέπει
να προστατεύεται από την υποβάθµιση και από τη χηµική ρύπανση µέσω θέσπισης µέτρων
πρόληψης και

ελέγχου –αξιολόγηση της χηµικής κατάστασης των υπογείων υδάτων, τον

προσδιορισµό των σηµαντικών και διατηρούµενων τάσεων και αναστροφή των τελευταίων σε
επίπεδα τιµών αξιόπιστων για την βιωσιµότητα των υδάτινων πόρων.

Τονίζεται η ανάγκη συντονισµού και συνεργασίας όσον αφορά την παρακολούθηση, τον
καθορισµό ανώτερων αποδεκτών τιµών και τον προσδιορισµό σχετικών επικίνδυνων ουσιών, που
προϋποθέτει επίσης την θέσπιση αξιόπιστων και συγκρίσιµων µεθόδων παρακολούθησης ακόµα και
µε τρίτα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζεται η ανάγκη να ενθαρρυνθεί και
να χρηµατοδοτηθεί η έρευνα µε αντικείµενα ανάλυσης οι επιπτώσεις του επιπέδου
περιβαλλοντικής προστασίας επί της ανθρώπινης υγείας και της λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς, καθώς και η διάδοση της γνώσης, της κτηθείσας πείρας και των πορισµάτων της
έρευνας και µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο.
Εθνική προσαρµογή των προγραµµάτων δράσης (ΕΠ∆Π)
Σύµφωνα µε µια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την UNFCCC,από το 2001, οι λιγότερο
ανεπτυγµένες χώρες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ΕΠ∆Π ώστε να προσδιοριστούν οι
προτεραιότητες που ανταποκρίνονται στις επείγουσες και άµεσες ανάγκες τους. Οι χώρες µετά
τις επισηµάνσεις αυτές δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χρηµατοδότηση από το Ταµείο των
λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών133.

προκλήσεων. Σε µια ανοδική αγορά, οι εταιρείες µπορούν να πληρώσουν περισσότερο για την εκποµπή
CO2. Εποµένως, η επιλογή της αγοράς επιφέρει και ένα στοιχείο οικονοµικής σταθεροποίησης, κάτι που δεν
ισχύει στην περίπτωση ενός άκαµπτου φόρου άνθρακα.
133

Μέχρι σήµερα, µόνο τρία τέτοια έργα είναι υπό εκτέλεση. Με βάση τις περίπου 450 σχέδια που
υποβλήθηκαν από 39 λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, τις πιο δηµοφιλείς τοµείς της προσαρµογής είναι κατά
φθίνουσα σειρά: ασφάλεια των τροφίµων (20% του συνόλου των έργων), δάση και άλλα χερσαία
οικοσυστήµατα (18%), υδατικών πόρων όλων των τύπων (14 %), ενέργειας (12%) και των παράκτιων
ζωνών (10%). Μόνο το 7% των έργων είναι πολυτοµεακά για παράδειγµα, που συνδυάζουν την ασφάλεια
των τροφίµων, των υδάτινων πόρων και υποδοµών. Μόνο το 1% των σχεδίων έχουν ολοκληρωθεί σε
εθνικό επίπεδο Μπανγκλαντές, ∆ηµοκρατία του Κιριµπάτι, Μαδαγασκάρη, και Ρουάντα γεγονός που
αντανακλά την αποσπασµατική προσέγγιση των προγραµµάτων αυτών
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Παρόµοιες θεσµικές µεταρρυθµίσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των πολιτικών
που ορίζονται από τον δωρητή. Η ευθυγράµµιση των οικονοµικών µε τις εθνικές προτεραιότητες
µε τα συστήµατα που χρησιµοποιούν στο πλαίσιο που ορίστηκε στο Παρίσι αποτελεί µια ακόµη
πρόκληση.
Τρεις κύριες διαστάσεις ορίζονται ως αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της
µεταφοράς της τεχνολογίας -στα πλαίσια της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του
Κλίµατος (Intergovernmental Panel on Climate Change –IPCC) :
αξιολόγηση των αναγκών κάθε χώρας, τεχνολογικές πληροφορίες, ευνοϊκό κλίµα
για ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων134 και των
δυνατοτήτων των θεσµικών οργάνων ώστε να µπορούν να αξιολογούν,
να προσαρµόζονται, να διαχειρίζονται και να αναπτύξουν φιλικών προς το
περιβάλλον τεχνολογιών (EST),µηχανισµοί για την ενίσχυση του συντονισµού
µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών ώστε να διευκολύνουν την ανάπτυξη.
Οι επενδύσεις για τη µεταφορά τεχνολογίας αναδεικνύει µεγάλες διαφορές µεταξύ χωρών και
περιφερειών ακόµη (µε ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες να βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της
καινοτοµίας και της διάδοσης της τεχνολογίας σε ένα συγκεκριµένο τοµέα),γεγονός που
υπογραµµίζει την ετερογένεια µεταξύ των «αναπτυσσόµενων χωρών» στη µεταφορά
τεχνολογίας και της διάδοσης.
Τρία κεφάλαια έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο και του
µηχανισµού καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ). Τα δύο πρώτα είναι το Ειδικό Ταµείο Αλλαγή του
Κλίµατος (ΕΤΚΜ) και το ταµείο για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες Ταµείο (ΤΛΑΧ). Ο τρίτος
µηχανισµός χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της σύµβασης, το Ταµείο Προσαρµογής.

Τα τελευταία τρία χρόνια, έχει υπάρξει µια συντονισµένη προσπάθεια για την ανάπτυξη
πολιτικών και προγραµµάτων και την επιτάχυνση των επενδύσεων σε όλες τις πτυχές της
διαχείρισης των υδάτινων πόρων και την ανάπτυξη στην Αφρική.
134

Τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (∆∆Ι) έχουν προσελκύσει σηµαντική προσοχή στις συνοµιλίες
για το κλίµα. Ενώ πολλές ανεπτυγµένες χώρες, τονίζουν τη σηµασία των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας στην ενθάρρυνση της καινοτοµίας στην τεχνολογική ανάπτυξη και εγκατάσταση, και ότι το
κόστος που σχετίζεται µε ∆ΠΙ είναι ένα µικρό κλάσµα του συνολικού κόστους των τεχνολογιών, οι
αναπτυσσόµενες χώρες τείνουν να δουν τα ∆ΠΙ ως εµπόδιο για την µεταφορά τεχνολογίας. Η έλλειψη
ευνοϊκού περιβάλλοντος περιλαµβανοµένου του θέµατος των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, οι
επενδυτικοί κίνδυνοι και η έλλειψη χρηµατοδότησης, η πρόσβαση σε πιστώσεις, το υψηλό κόστος της
τεχνολογίας και ανεπαρκείς επενδύσεις επιτάσσει ως αναγκαία µια ισορροπία µεταξύ επιβράβευσης των
καινοτοµιών και την διάδοση της τεχνολογίας. Αυτό οδήγησε σε µια σειρά από προτάσεις για τη
δηµιουργία των µηχανισµών χρηµατοδότησης, κινήτρων (φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, κ.λπ.) για
καινοτόµες τεχνολογίες, αγορών πνευµατικών δικαιωµάτων, κοινοπραξιών εκµετάλλευσης διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας και αδειοδοτήσεων.
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Πραγµατοποιήθηκε στη Χάγη το 2000 ένα φόρουµ καθοριστικής σηµασίας για τη δηµιουργία και
την υποστήριξη του στόχου για την εξασφάλιση καθαρού-ασφαλούς νερού µέχρι το 2025. Το
Αφρικανικό Όραµα Για το Νερό ως φυσικό αγαθό στοχεύει στην παροχή ασφαλούς και επαρκούς
ύδρευσης και αποχέτευσης και την τόνωση της κοινωνικό-οικονοµικής ανάπτυξης µέσω της
αποτελεσµατικής αµοιβαίας περιφερειακής συνεργασίας και την θέσπιση τιµών για το νερό.
Τον Απρίλιο του 2002, η Αφρικανική ∆ύναµη για το Νερό135 µε την υποστήριξη της Αφρικανικής
Τράπεζας

Ανάπτυξης

διοργάνωσε

προπαρασκευαστική

διάσκεψη

µια

πρωτοβουλία

που

τοποθέτησε επι τάπητος τις στρατηγικές για τη διαµόρφωση της αναπτυξιακής διαδικασίας µέσα
από την εµπειρία, σε πολιτικούς όρους εντός της Αφρικής και µεταξύ των χορηγών βοήθειας
(µέσω της AMCOW). Οι στόχοι προτεραιότητας κατατάσσονται σε τρεις βασικούς τοµείς:
Παροχή στήριξης των επενδύσεων για τα προγράµµατα διαχείρισης του νερού και έργα
Η επιτάχυνση της ανάπτυξης, µέσω της έγκρισης και εφαρµογής των ολοκληρωµένων
σχεδίων διαχείρισης των υδάτων στις χώρες όπου παρατηρείται έλλειψη και
Η διευκόλυνση της δέσµευσης των επιπλέον πόρων για τον τοµέα του νερού στην
Αφρική.

Η αφρικανική πρωτοβουλία για την διευκόλυνση των υπηρεσιών που σχετίζονται µε το νερό
αποσκοπεί στη βελτίωση της προετοιµασίας των σχεδίων, µε άµεση ή έµµεση βοήθεια136, στη
δηµιουργία ικανών να αναλάβουν την δηµοσιονοµικών διαχειριστών, στην προώθηση της
έρευνας και της συλλογής δεδοµένων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάλληλης κατάρτισης,
και στη µεταφορά γνώσης, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η λειτουργική δοµή που
προτείνεται περιλαµβάνει αξιολόγηση των προγραµµάτων προς έγκριση βάσει κάποιων αξιών,
ακόµα και κατά το στάδιο της προετοιµασίας. Έτσι, µέσω της ενεργής συµµετοχής και της
διαρκούς υποστήριξης, όπως επίσης της ανταλλαγής των εµπειριών και των δεξιοτήτων
επιδιώκεται η αποτελεσµατική χρήση της χρηµατοδότησης και η ουσιαστική συνεργασία των
εταίρων στην Αφρική µε τους δικαιούχους των επιχορηγήσεων.

Ο µηχανισµός θα πρέπει να οριστεί σύµφωνα µε το πλαίσιο της NEPAD, το Όραµα για το Νερό
στην Αφρική και τους τοµείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται στη διάσκεψη στην Άκρα για
τα ύδατα. Αναµένεται να αυξήσει τη χρηµατοδότηση βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα στα
ταµεία σε ύψος 300-500 εκατ. ευρώ ως µοχλός που θα συµβάλει προς την σταδιακή κάλυψη του
συνολικού ποσού που απαιτείται για να επιτύχει τους στόχους της ηπείρου για το 2025.
135

African Water Task Force AWTF
π.χ. µέσω επιδοτήσεων
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Οι τοµείς της εστίασης της ∆ιευκόλυνσης περιλαµβάνουν στήριξη σε κατάλληλα προγράµµατα
προτεραιότητα σε περιφερειακό, υποπεριφερειακό(τοπικό) και εθνικό επίπεδο:
Σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων ολοκληρωµένης διαχείριση των πόρων
δηµιουργία ικανοτήτων, ιδίως στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράµµατος, το προσιτό
κόστος και την προµήθεια
Συλλογή δεδοµένων, ανάλυση και διάδοση και
Σχεδιασµό και εφαρµογή της πολιτικής και θεσµικής µεταρρύθµισης.

Αφρικανική Υπουργική ∆ιάσκεψη για τη Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης σχετικά
µε την αλλαγή του κλίµατος137
Συµφωνήθηκε να δοθεί έµφαση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην:
ενσωµάτωση του κλίµατος στις εθνικές και τοµεακές στρατηγικές ανάπτυξης µέσω
συντονισµού και την κινητοποίηση των εγχώριων πόρων
στην αγορά του άνθρακα: η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση του άνθρακα και αναγνωρίζοντας τη σηµαντική συµβολή του
ιδιωτικού τοµέα - που θα απαιτήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον, στο εσωτερικό
των επενδύσεων και την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση - για την αντιµετώπιση
των προκλήσεων των κλιµατικών
στις αυξανόµενες απαιτήσεις του κλίµατος.

Αναφορά για την ανάπτυξη του ζητήµατος του νερού στην Αφρική (African Water
Development Report)

Με την τρέχουσα γνώση της επικείµενης κρίσης νερού σε όλο τον κόσµο, τα Ηνωµένα Έθνη
συζητούν την εγκατάλειψη του "business as usual" τρόπου διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, το πρόγραµµα (World Water Assessment Programme- WWAP)
επιδιώκει:
Να εντοπίσει και να περιγράψει τη φύση της κρίσης του νερού
Να υποβάλει έκθεση προόδου σχετικά µε τα επιτεύγµατα των στόχων που
συµφωνήθηκαν

137

Κιγκάλι, 21-22/05/2009
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Παράλληλα αναπτύσσεται µια έκθεση για την ανάπτυξη των αφρικανικών υδάτων (African Water
Development Report), ως αναπόσπαστο µέρος της WWDR, που θα παρέχει τις αναγκαίες
πληροφορίες για την απόκτηση δεξιοτήτων και εργαλείων για την παρακολούθηση των στόχων
του οράµατος για τα ύδατα της Αφρικής138 το οποίο συνοψίζεται ως εξής:
Να παρέχει έναν διαρκή και βιώσιµο µηχανισµό για την παρακολούθηση της προόδου
που σηµειώθηκε στην εφαρµογή του προγράµµατος
Να λαµβάνει υπεύθυνες αποφάσεις προκειµένου να διαµορφωθεί µια σωστή διοικητική
δοµή για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Αφρικής, και
Να χρησιµεύσει ως ένα ενοποιητικό πρόγραµµα για την ενίσχυση της UN-Water/Africa.

Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι κρίσιµα στοιχεία στo στρατηγικό σχέδιο για τη µείωση της
φτώχειας του Αφρικανικού Τραπεζικού Οµίλου Ανάπτυξης139. Η Στρατηγική Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων περιλαµβάνει την παροχή ταχείας πρόσβασης σε ασφαλείς πηγές
παροχής πόσιµου νερού και δηµιουργία εγκαταστάσεων αποχέτευσης στον αγροτικό πληθυσµού
της Αφρικής κατά 80% µέχρι το 2015. ∆εδοµένου ότι ο ρυθµός αύξησης της κάλυψης κατά τη
διάρκεια των επόµενων δυο δεκαετιών πρέπει να υπερβαίνει τα 19 εκατοµµύρια κατοίκους των
αγροτικών περιοχών ανά έτος, απαιτείται η επιτάχυνση των µηχανισµών δικτύων µε ευέλικτες,
διαφανείς και γρήγορες διαδικασίες για την προετοιµασία, την υλοποίηση και την διατήρησή τους
µε σκοπό την άρδευση, την ύδρευση και το αποχετευτικό σύστηµα. Επίσης επιβάλλεται η
ταυτόχρονη προώθηση τεχνολογιών, τοπικών δεξιοτήτων και γνώσεων.

138

Οι Αφρικανικές χώρες που συµµετέχουν είναι η Αιθιοπία, τη Νιγηρία, το Μπενίν, Κεντροαφρικανική
∆ηµοκρατία, τη Μαυριτανία, τη Μαδαγασκάρη, Γουινέα, το Τόγκο, τη Νιγηρία, το Μάλι και το Σουδάν.
Αφρικανικές χώρες µε τις καλύτερες προοπτικές για την επίτευξη του στόχου, αλλά όπου προκλήσεις
εξακολουθούν να είναι σηµαντικές είναι το Τσαντ, τη Ναµίµπια, Ακτή Ελεφαντοστού, τη Ζιµπάµπουε, την
Μποτσουάνα, το Μαλάουι, Καµερούν, Νότια Αφρική, και το Μπουρούντι. Χώρες µε µεγαλύτερη ανάγκη για
επείγουσα δράση: η Αγκόλα, Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία, Τσαντ, το Κονγκό,
την Αιθιοπία, την Ερυθραία, τη Μαυριτανία, Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, το Νίγηρα και το Τόγκο.
139

Οι µέσες ετήσιες επενδύσεις στα πρώτα επτά έτη (έως το 2010) εκτιµήθηκαν στο ύψος των 1,4 δισ.
∆ολαρίων που στη συνέχεια, θα περιοριστεί στα 940 εκατοµµύρια δολάρια ετησίως, ποσό που στα σύνολό
του απαιτεί χρηµατοδότηση από την επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια (Development Aid Committee), αλλά
ταυτόχρονα και από τοπικές πρωτοβουλίες. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Τραπεζικός Όµιλός ενέκρινε
συνολικά το 2003, 16 δάνεια και επιχορηγήσεις προς την ύδρευση και αποχέτευση, που ανέρχονται σε
290,15 εκατοµµύρια λογιστικές µονάδες, ή 16,4% του συνόλου των δανείων και υποτροφιών εγκρίθηκε
κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτή η θέση του τοµέα στην τέταρτη θέση µεταξύ των 14 τοµέων που
επωφελήθηκαν, µετά τον κοινωνικό τοµέα (18,9%), τον οικονοµικό (17.1%) και τον τοµέα των
µεταφορών (16,6%).
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Η Παγκόσµια Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης υπολογίζει ότι χρειάζονται 10 δισεκατοµµύρια
δολάρια ετησίως για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και να βελτιώσει
αποφασιστικά την πρόσβαση σε καθαρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής σε όλο τον κόσµο - οι
κυβερνήσεις παγκοσµίως δαπανούν το ποσό αυτό για στρατιωτικό υλικό κάθε οκτώ ηµέρες. Οι
αναπτυσσόµενες χώρες δεν µπορούν να διαθέσουν τόσο µεγάλα ποσά, καθώς ο προϋπολογισµός
τους δεν είναι επαρκής140. Η παρέµβαση τρίτων δυνάµεων είναι ως εκ τούτου επιτακτική µέσω
παροχής τεχνολογικής γνώσης, παροχή χρηµατικής βοήθειας ή χορήγηση δανείων υπό ευνοϊκές
συνθήκες.

140

κατά την Παγκόσµια Ηµέρα Νερού 2001, ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ αµφισβήτησε
δυνατότητα επίλυσης της κρίσης του νερού µε αφορµή την καταφανή έλλειψη προόδου

την
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5.Συµπεράσµατα

‘Engagement—through dialogue and demonstration—should then be the conduit of value
change. Minds cannot be altered from behind unbroken walls, but they can see through the
cracks’141

Μέσω των ανεπαρκειών που εντοπίζονται από την παροχή εξωτερικής βοήθειας έτσι όπως
συντελείται µέχρι σήµερα, διαφαίνεται η ανάγκη επαναδόµησης του διεθνούς περιβάλλοντος
µέσω της εξυγίανσης των υπαρχουσών δοµών και των συστηµάτων µέσω των οποίων

141

Βy Mr. Stephen Browne, Deputy Executive Director of the International Trade Centre
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λειτουργεί142. Η υπερεθνική φύση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, των οποίων η λύση
φέρεται να είναι επιτακτική και αναπόφευκτη143, οδήγησε τα κράτη στον µονόδροµο της
διεθνούς συνεργασίας και κατέδειξε την σηµασία των διεθνών οργανισµών που διαρθρώνονται
από ισότιµα και ανεξάρτητα µέλη, ένα µοντέλο διαλόγου που εντοπίζεται ευκολότερα στο τοπικό
επίπεδο.

Επαναπροσδιορίζοντας εξ αρχής τις βάσεις διαλόγου µεταξύ των δωρητών και των αποδεκτριών
χωρών, επανατοποθετείται η θέση και ο ρόλος των διεθνών παικτών στο σύνολό τους, ως
ενεργοί δρώντες των οποίων η συνεργασία και η αλληλεπίδραση θα είναι σε θέση να
δηµιουργήσει τις συνιστώσες εκείνες που επιβάλλονται για την αειφορική και βιώσιµη ανάπτυξη
του πλανήτη.

Οι θεσπισµένες κοινές αποδεκτές αρχές είναι θεµιτό να µην περιορίζονται σε διακηρυκτικές
δηλώσεις, αλλά να εφαρµόζονται επί του πρακτέου, γεγονός που συνεπάγεται ενδεχοµένως
αύξηση το χρόνου διεξαγωγής µιας ενέργειας και µείωση της ευελιξίας των διεθνών δρώντων
στην αντιµετώπιση απρόβλεπτων παραγόντων εξαιτίας της ανάγκης συντονισµού των διαφόρων
µερών.

Προϋπόθεση για τα παραπάνω ώστε να διασφαλιστεί η πρόοδος και η ευηµερία είναι η πάταξη
της παθογένειας στο βαθµό που θα επιτρέψει τον περιορισµό της ιδιοτέλειας των δρώντων. Ο
ΟΟΣΑ συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση καταπολεµώντας την δωροδοκία αλλοδαπών
δηµόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές.

Η ανάγκη διαρκών ανεξάρτητων αξιολογήσεων των παρεµβατικών προγραµµάτων, είτε
προέρχονται από κρατικές είτε από διεθνείς επιχορηγήσεις, προκύπτει ως µια από τις
προϋποθέσεις για την θεµελίωση συστηµάτων που µπορούν να χαρακτηρίζονται ως διαφανή και
δηµοκρατικά144. Η ολιστική, στρατηγική προσέγγιση για τη βελτίωση των εθνικών στατιστικών
συστηµάτων (του θεωρητικού υπόβαθρου για τις µετρήσεις αξιολόγησης πριν-µετά- κατά την
142

Oικονοµολόγοι όπως McGillivray (2003), Amprou, Guillaumont and Jeanneney (2005) κάνουν επίκληση
για την εµπέδωση ενός βαθύτερου τρόπου αντίληψης της βοήθειας αντί την επικέντρωση σε
συγκεκριµένους τοµείς που περιλαµβάνουν το εισόδηµα και την πολιτική κατάσταση των χωρών –
αποδεκτών.
143

-όπως πρόσφατα αναγνωρίστηκε επισήµως από το σύνολο των διεθνών παικτών περιλαµβανοµένου
Ιαπωνία και Η.Π.Α.144
«Είναι επιτακτικό σε µια χώρα να δοθεί η ευκαιρία στους ανθρώπους να εξαντλήσουν τις δυνατότητές
τους, κυρίως µέσω της παιδείας και της πολιτικής των ίσων ευκαιριών στην καινοτοµία και την πρόοδο. Η
συλλογική δράση µπορεί να δηµιουργήσει δίχτυ ασφαλείας ώστε επιτρέψει στους ανθρώπους να
ρισκάρουν στους τοµείς των υποδοµών, της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας, οι οποίοι άλλωστε
έχουν υψηλές αποδόσεις»Τζοζεφ Στιγκλιτς
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διάρκεια) για την παροχή των πληροφοριών απαιτείται ώστε να επανεκτιµηθεί το διεθνές
κεκτηµένο και να παρακολουθηθούν τα αναπτυξιακά προγράµµατα145. Στόχος είναι η αύξηση του
αριθµού των χωρών που έχουν κοστολογηθεί πλήρως, µε την βοήθεια ολοκληρωµένου
στατιστικού σχεδίου δράσης, που µπορεί να αποτελέσει την βάση για ευρύτερη συµµετοχή και
ουσιαστικού τεκµηριωµένου ελέγχου, έτσι όπως ορίζουν οι δηµοκρατικές διαδικασίες, ώστε να
διαφυλαχθεί η κοινωνική συναίνεση και η ισότιµη συµµετοχή όλων ανεξαιρέτως ηλικίας, φύλου,
οικονοµικής τάξης, θρησκείας.

Η ποσοτική σύνθεση των ερευνών µε τη χρήση πολυεπίπεδων µοντέλων επιτρέπει στους
ερευνητές να εντοπίσουν το βαθµό στον οποίο οι µεταβλητές που αναφέρονται στα
χαρακτηριστικά της κάθε έρευνας (π.χ. τη µεθοδολογία, τη χώρα στην οποία έγινε η έρευνα, τη
διαδικασία στατιστικής ανάλυσης) ερµηνεύουν τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στα
αποτελέσµατα των ερευνών σε σχέση µε την επίδραση του κάθε παράγοντα. Με τον τρόπο αυτό
η µετα-ανάλυση δεν οδηγείται απλά σε σύνθεση των ερευνών αλλά επιχειρεί να ερµηνεύσει τις
αποκλίσεις. Άρα, µακροπρόθεσµα, καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη αντίστοιχων θεωρητικών
σχηµάτων για την αποτελεσµατικότητα146.

Ορισµένες χώρες έχουν εργαστεί από την δεκαετία του ‘80 για να αναπτύξουν τα στατιστικά
τους συστήµατα µε τη διεθνή υποστήριξη

- στρατηγικές προσεγγίσεις (που λειτουργούν

εξειδικευµένα σε ειδικές καταστάσεις) για την ανάπτυξη των εθνικών στατιστικών στοιχείων στις
αναπτυσσόµενες χώρες: το γενικό σύστηµα διάδοσης δεδοµένων (GDDS)-αρχικά για την
ποιότητα και την πρόσβαση σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία-, το πολυετές ολοκληρωµένο
στατιστικό προγράµµα (MISP)-εφαρµόζεται στην πρώην Σοβιετική Ενωση-, η τρίτη έκδοση του
Εγχειριδίου του ΟΗΕ της στατιστικής οργάνωσης και πιο πρόσφατα η STATCAP Master Plan .

Επίσης η Συνεργασία στην στατιστική για την Ανάπτυξη για τον 21ο αιώνα (PARIS21) εστιάζει
στην ενθάρρυνση - µέσω των περιφερειακών προγραµµάτων- και προάσπιση της εταιρικής
σχέσης και την αναφορά των σχετικών δραστηριοτήτων. Χρησιµεύει ως πλαίσιο για τη διεθνή και
διµερή βοήθεια: περιλαµβάνονται

τµήµατα παραγωγής δεδοµένων και αντιµετώπισης των

θεµάτων που σχετίζονται µε την στατιστική
145

ανάλυση και τη χρήση των δεδοµένων,

η 2η ∆ιεθνής Στρογγυλή Τράπεζα για την ∆ιαχείριση των αποτελεσµάτων της ανάπτυξης τον
Φεβρουάριο του 2004 και το συνακόλουθο Σχέδιο ∆ράσης του Μαρακές για την ∆ιαχείριση των
αποτελεσµάτων της ανάπτυξης [που προχώρησε στη σύσταση στρατηγικού σχεδιασµού ενσωµάτωσης
των στατιστικών συστηµάτων (NSDS) για όλες τις χώρες χαµηλού εισοδήµατος από το 2006], έθεσαν ως
στόχο την εξέλιξη των εθνικών στατιστικών συστηµάτων ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις
παρακολούθησης και αξιολόγησης των στόχων ανάπτυξης για την χιλιετία και άλλων αναπτυξιακών
εθνικών δράσεων µέσω ολοκληρωµένων στατιστικών σχεδίων που καλύπτουν όλους τους τοµείς των
δεδοµένων και τους χρήστες.
146
Λεωνίδας Κυριακίδης, Πανεπιστήµιο Κύπρου
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ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, βασιζόµενο σε όλες τις προηγούµενες και τις υφιστάµενες
δραστηριότητες και εµπειρίες.

Η παγκόσµια κρίση που εκδηλώθηκε από το 2007, έχει ξεκινήσει µια εξαιρετική ευκαιρία (κυρίως
για την Λατινική Αµερική) για την προώθηση των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων προκειµένου
να αντιµετωπιστούν οι διαρθρωτικές προκλήσεις που εκκρεµούν147. Οι κυβερνήσεις πρέπει να
προσανατολιστούν στην ενίσχυση των προγραµµάτων µείωσης της φτώχειας, αλλά και στην
αντιµετώπιση των µακροπρόθεσµων προκλήσεων τους σε τοµείς όπως η εκπαίδευση, την
καινοτοµία, τον ανταγωνισµό, την εταιρική διακυβέρνηση, τις υποδοµές, την πράσινη ενέργεια
και το κράτος δικαίου.

Εµβαθύνοντας στην διαλεκτική για όλο το οικονοµικό σύστηµα του πλανήτη, ο Paul Roberts σε
διάλεξή του για το τέλος της τροφής, αναφέρεται στην ανάγκη στροφής της καταναλωτικής
συµπεριφοράς παγκοσµίως. Προσδιορίζει την ανάγκη να δωθούν κίνητρα στους µικρούς και
µεσαίους καλλιεργητές να συνεχίσουν να ασχολούνται µε τον κλάδο ως αντιστάθµισµα των
µεγάλων βιοµηχανιών τροφής, µε παροχή κοινωνικής ασφάλισης, την παραδοχή ότι οι
διαδικασίες αντικατάστασης των τρόπων παραγωγής της τροφής θα κοστίσει περισσότερο και θα
επιφέρει λύσεις µόνο σε µακροχρόνιο επίπεδο148,την κατάλληλη επικοινωνία ώστε να µην
αποκλειστεί κανείς από αυτή την διαδικασία και την ανάγκη να δίνονται λύσεις που να
αντιλαµβάνονται

την

πολυπλοκότητα

και

την

αλληλουχία

των

όποιων

πεπραγµένων,

147

«Η Λατινική Αµερική χρειάζεται πολιτικές µε τις βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις και µακροπρόθεσµο
όραµα» (Αngel Gurria, Γενικός Γραµµατέας ΟΟΣΑ).
148

σε αντιδιαστολή µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας των άµεσων και εύπεπτων λύσεων
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αποκλείοντας αποσπασµατικές λύσεις. Επιπρόσθετα, θα πρέπει οι κοινωνίες να επιδιώξουν τον
κίνδυνο

της

καινοτοµίας

και

του

πειραµατισµού

εναλλακτικών

τρόπων

χρήσης

της

συσσωρευµένης γνώσης από την παράδοση κάθε κράτους (για την καλλιέργεια δόθηκε ένα
παράδειγµα χρήσης των εντόµων για την καλύτερη µετάδοση των σπόρων).

Η διαπίστωση της ρευστότητας της διεθνούς πραγµατικότητας δεν είναι συµπέρασµα που
προκύπτει µόνο σε περιόδους έντονων και απότοµων αλλαγών. Αν και η ευελιξία δεν
επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό, πρόκειται για έναν παράγοντα ο οποίος συνυπολογίζεται στην
διαµόρφωση των προγραµµάτων ξένης βοήθειας. Ωστόσο σε περιόδους κρίσεων η έγκαιρη ή µη
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών, γίνεται πολύτιµος οδηγός για την βιωσιµότητα ή µη των
προγραµµάτων149.
.
Οι ανάγκες θα πρέπει να εκτιµηθούν και να διαφοροποιηθούν και ώστε δοθεί προτεραιότητα
στις χρόνιες παθήσεις, καθώς και σε εκείνες που δηµιουργούνται από έκτακτες καταστροφές έτσι
όπως ορίζονται από τους αποδέκτες. Οι ζηµίες που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές θα
µπορούσαν να αντισταθµίσουν χρόνια της αναπτυξιακής βοήθειας. Γι’ αυτό η µείωση των
κινδύνων και τα µέτρα ετοιµότητας είναι απαραίτητα για να καταστούν οι κοινότητες και τα έθνη
πιο ικανά για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των µελλοντικών καταστροφών.

Μελέτη της Υπηρεσίας USAID διαπίστωσε ότι η έλλειψη κατανόησης της διάστασης του φύλου
στο Αφγανιστάν ήταν η βασική αιτία των αντιδράσεων κατά της παρέµβασης των ΗΠΑ . Η βία σε
σχέση µε το φύλο εντοπίζεται µέσω µιας αντιληπτής σχέσης εξουσίας που ενώ επηρεάζει
συνολικά τις κοινωνίες, οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα. Χρειάζονται βελτιώσεις στην παροχή
υγειονοµικής περίθαλψης, στην λειτουργία της αστυνοµίας και την νοµική αντιµετώπιση της βίας
προκειµένου να µπορέσουν αδύναµες κοινωνικές οµάδες να διεκδικήσουν ισάξιο ρόλο στην
διοικητική δράση και τη δικαιοσύνη.

Τα θεσµικά όργανα και η διακυβέρνηση πρέπει να διασφαλίζουν την κατάργηση των τυπικών και
άτυπων θεσµικών εµποδίων των φτωχών και των υπολοίπων κοινωνικών οµάδων και υποοµάδων
στην ανάληψη δράσης για τη βελτίωση της ευηµερίας τους, ατοµικά ή συλλογικά (π.χ.
αυξάνοντας την πρόσβασή τους σε γη από την µεταρρύθµιση της κατοχής γης και η επένδυση
σε αποτελεσµατικούς θεσµούς και τις υποδοµές για την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων που
διασφαλίζουν τα δικαιώµατα κατοχής ή χρήσης τους). Η αύξηση του ποσοστού πρόσβασης στην

149

Το τσουνάµι στη Σαµόα και Τόγκα, ο τυφώνας στις Φιλιππίνες, και οι σεισµοί στην Ινδονησία όλα
υπενθυµίζουν την ανάγκη για καλύτερες προβλέψεις ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος για καταστροφές στις
πρακτικές ανάπτυξης
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πληροφόρηση και της διαφάνειας στις κρατικές λειτουργίες θα µπορούσε να επιταχύνει την
συµµετοχή των στρωµάτων αυτών. Η πληροφόρηση σχετικά µε τις ενισχύσεις και αναπτυξιακά
σχέδια είναι το σηµείο εκκίνησης για τους ανθρώπους προκειµένου να αναλάβουν πρωτοβουλίες.
Η στήριξη της προώθησης και της διευκόλυνσης της συλλογής και της ανταλλαγής
πληροφοριών150

επιτρέπει

την

µεγαλύτερη

αποτελεσµατικότητα

στην

υλοποίηση

των

προγραµµάτων καθώς εντοπίζονται οι άµεσοι ενδιαφερόµενοι που παρακολουθώντας και
αξιολογώντας τις τρέχουσες προσπάθειες επιτυγχάνεται ευκολότερα η συνεχής µάθηση και η
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας.

Ορισµένοι χορηγοί ξένης βοήθειας κάνουν χρήση των αναλύσεων περί της διακυβέρνησης της
χώρας που επικεντρώνονται στην πολιτική και οικονοµική ικανότητα ενός κράτους, την ευθύνη
της κυβέρνησης, τους µηχανισµούς λογοδοσίας που έχει αναπτύξει και την ανταπόκρισή της στα
ζητήµατα που προκύπτουν.

Πολλές χώρες συνεχίζουν να διατηρούν οικονοµίες µε ανεπαρκείς επενδύσεις, χαµηλή
παραγωγικότητα, την εξάρτηση από ευµετάβλητες τιµές των εµπορευµάτων και την
επιβράδυνση των εµβασµάτων των µεταναστών. Τίθεται, λοιπόν, σηµαντική η υποστήριξη της
τοπικής οργανωτικής ικανότητας151 µέσω στρέψης του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην
προώθηση των τοπικών πρωτοβουλιών που θα µπορέσουν να υποστηρίξει ενδεχοµένως
περισσότερη οικονοµική αυτονοµία στο κράτος. παρατηρείται µια σταθερή αύξηση των
επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε µια επένδυση σε νέο ρεκόρ δυναµικού των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κατά 55 δισ. δολάρια το 2006 (REN21, 2008)

Με τη

χρηµατοδότηση σχεδίων για την ενίσχυση της ικανότητας των κοινοτικών συνεταιρισµών ή
οργανισµών για τη διαχείριση των φυσικών πόρων µπορεί να ενθαρρυνθεί η αποσαφήνιση της
γαιοκτησίας και των δικαιωµάτων των πόρων των φτωχών και των δικαιωµάτων διαχείρισης των
πόρων.

Μπορεί να προωθήσει τη χρήση εργαλείων όπως η συµµετοχική εκτίµηση της υπαίθρου, τη
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση και τη φτώχεια και την κοινωνική αξιολόγηση των
επιπτώσεων για την ενίσχυση της µακροπρόθεσµης προσέγγισης αποτελεί και υπέρ των φτωχών
στρατηγικό σχεδιασµό της χρήσης φυσικών πόρων.

150

Η δράση αυτή δεν θα πρέπει σε καµία

π.χ. για το κλίµα, τις τοπικές ιδιαιτερότητες σε προγράµµατα όπως το ClimDev-Africa και το Αφρικανικό
Κέντρο Ανάλυσης για το κλίµα
151
περίπτωση της επιτυχούς κινητοποίηση του περιθωριακών ψαράδων στην Κεράλα, Ινδία
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περίπτωση να αναιρεί τις προσπάθειες µείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, επιτρέποντας την
κατανοµή ίσων ευκαιριών προς όλους152.

Η ενθάρρυνση και στήριξη των ιδιωτικών πρωτοβουλιών για δηµιουργία τοπικών επιχειρήσεων
θα πρέπει να συνοδευτεί από µια παράλληλη προώθηση των διεθνώς συµφωνηθέντων προτύπων
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (όπως είναι οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις) και την βελτίωση των µακροοικονοµικών συνθηκών µέσω δηµιουργίας
ενός υγιούς χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και την βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου –
αύξηση εξαγωγών. Ωστόσο διαστρεβλωτικές επιπτώσεις στις οικονοµίες των αποδεκτριών χωρών
– και συγκεκριµένα στην ανταγωνιστικότητά τους- µπορεί να επιφέρουν έµµεσα οι όποιες
µορφές στήριξης του ιδιωτικού τοµέα στις αναπτυγµένες χώρες που, καθώς παρεµποδίζουν τις
εξαγωγικές ευκαιρίες των φτωχών χωρών, είναι θεµιτό να περιοριστούν σηµαντικά153. Σε διεθνές
επίπεδο, οι αλιευτικές συµφωνίες πρόσβασης (FAAS), οι δασµοί και η κλιµάκωση των δασµών,
καθώς και συµφωνίες προτιµησιακής πρόσβασης στην αγορά εγείρουν συγκεκριµένα ζητήµατα
συνέπειας που µπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα των αναπτυσσόµενων χωρών να
αναπτύξουν συγκριτικό τους πλεονέκτηµα και οικονοµικού δυναµικού στον τοµέα αυτό.

Σύµφωνα µε το

Economic Outlook 2010 η εστίαση στην διεθνή µετανάστευση και στα

εµβάσµατα µπορεί να ωφελήσει πολλές αναπτυσσόµενες χώρες δηµιουργώντας σηµαντικές ροές
ανθρώπων, ιδεών και χρηµάτων, αντικαθιστώντας εν µέρει ή δρώντας συµπληρωµατικά µε την
αποδιδόµενη εξωτερική βοήθεια. Προτρέπεται η πρωτοβουλία στην συνεργασία µεταξύ των
χωρών προέλευσης και προορισµού για τον περιορισµό της ανεργίας και την προώθηση της
ανάπτυξης154. Ο µακροοικονοµικός ρόλος των εµβασµάτων είναι µεγαλύτερος για τις χώρες µε
µεγαλύτερη διασπορά ή όταν η διασπορά βρίσκεται σε πλουσιότερες χώρες, και επηρεάζουν τις
οικονοµίες σε συνάρτηση µε τους κραδασµούς στις χώρες υποδοχής, χωρίς να συµβάλλουν στις
αρνητικές παλινδροµήσεις µιας οικονοµίας. Ωστόσο , αν και τα εγχώρια εµβάσµατα φέρονται να
λειτουργού σωστά, επιβάλλεται η απελευθέρωση του δυναµικού των εµβασµάτων µέσω της
µείωσης του κόστους αποστολής155 και ενθάρρυνση της νόµιµης οδού µέσω της διοχέτευσής
τους σε παραγωγικές επενδύσεις (π.χ. υποστήριξη της νόµιµης µετανάστευσης για τους
εργαζοµένους σύµφωνα µε την δεξιοτεχνία τους).
152

π.χ. έµφαση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και της µεταφοράς τεχνολογικής γνώσης, που επιτρέπει
την επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό της χώρας
153
π.χ. στον τοµέα της αλιείας βασικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση της αλιευτικής
ικανότητας, καθώς και της διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, τους επενδυτικούς κανόνες για τη συλλογή
και την επεξεργασία των αλιευµάτων των ψαριών, καθώς και τη χρήση των επιδοτήσεων
154
ενθάρρυνση ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον σχηµατισµό οργανώσεων και της επικοινωνίας των
µεταναστών µε την χώρα προέλευσης
155
συγκεκριµένα, κατά 1% µείωση των τελών µεταφοράς θεωρείται ότι αυξάνει το πραγµατικό ύψος των
εµβασµάτων από όσο 800 εκατ. δολάρια
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Οι κυβερνήσεις πρέπει καταρχήν, να συνεχίσουν να προσαρµόζουν την πολιτική τους µε σκοπό
να διευκολυνθεί η νόµιµη µετανάστευση και να βοηθήσει στην αντιµετώπιση των αναγκών
εργατικού δυναµικού µέσω της επέκτασης της κοινωνικής προστασίας156. Επιπρόσθετα πρέπει να
στρέψουν τους πόρους τις παρεχόµενης βοήθειας προς την βελτίωση της λειτουργίας διαχείρισης
των φυσικών πόρων µέσω διαδικασιών συνεργασίας. Αυτό περιλαµβάνει την κατάδειξη των
ωφελειών της βελτιωµένης διαχείρισης των φυσικών πόρων, την υποστήριξη υπέρ των φτωχών
της διακυβέρνησης των φυσικών πόρων και την ενίσχυση των φτωχών.

Οι προσεγγίσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αποδειχθεί και η ποσοτικοποίηση της
κοινωνικο-οικονοµικής σηµασίας της διαχείρισης των φυσικών πόρων, που επηρεάζονται από
πολιτικές όπως το εµπόριο, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα, τις υποδοµές, περιλαµβάνουν την
ανάλυση της συνεισφοράς των φυσικών πόρων στα εισοδήµατα και στη ζωή των φτωχών
ανθρώπων (π.χ. µέσω της συµµετοχικών αγροτικών εκτιµήσεων), τις στρατηγικές αποφάσεις
που αποσκοπούν στην ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στις πολιτικές, τα σχέδια και
τα προγράµµατα και την αξιολόγηση της διασύνδεσής τους µε οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα
(SEA), την ανάλυση του κόστους µη-δράσης, τη οικολογική λογιστική, τις φορολογικές
µεταρρυθµίσεις µε επίκεντρο το περιβάλλον (EFR), µέτρα τιµολόγησης των φυσικών πόρων –
πληρωµές και φόροι για περιβαλλοντικές υπηρεσίες- και άλλα. Η ενεργός συµµετοχή των
βασικών φορέων και η χρηµατοδότηση του σχεδιασµού και της λειτουργίας της αγοράς µε βάση
τα µέσα για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, µπορεί να συντελέσει σηµαντικά στην βελτίωση
αυτών των διαδικασιών, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους από την υποβάθµιση και
παράλληλα παράγοντας φορολογικά έσοδα από τη χρήση των φυσικών πόρων157.

Οι αναδυόµενες οικονοµίες (π.χ. Κίνα) είναι σε θέση να δώσουν σηµαντική ώθηση στις
αναπτυξιακές πολιτικές που εφαρµόζονται στις αναπτυσσόµενες χώρες αν επιδιωχθεί η συνοχή
των προγραµµάτων και η συνεργασία. Ως εκ τούτου η ίδρυση βάσεων διαλόγου που προωθείται
και στα πλαίσια του ΟΟΣΑ επιδιώκει την προσέγγιση των αναδυόµενων χωρών ώστε να
συµπεριληφθούν στις δραστηριότητες του οργανισµού, διασφαλίζοντας ότι όλες οι παρεµβάσεις,
συµπεριλαµβανοµένων τόσο των ενισχύσεων και άλλων µέτρων εξωτερικής πολιτικής,
διαµορφώνονται για τη στήριξη εσωτερικών προσπαθειών των αναπτυσσόµενων χωρών για την
σωστή διαχείριση των πόρων που αποτελούν βασική αιτία συγκρούσεων.

156

Το 15% των µεταναστών από την Λ. Αµερική καλύπτονται από τις συµβάσεις κοινωνικής ασφάλισης
µεταξύ των χωρών προέλευσης και προορισµού
157
π.χ. στο ζήτηµα της πρόσβασης των αναπτυσσόµενων χωρών σε βασικούς φυσικούς πόρους και της
αντιµετώπισής τους ως δηµόσια αγαθά ανοικτής πρόσβασης
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Η εξέταση των άµεσων συνεπειών της εξωτερικής βοήθειας για τη δυναµική ενός εµφυλίου
πολέµου µπορεί να συντελέσει στην διαπίστωση εάν επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την ικανότητα
καταπολέµησης των συρράξεων από την πλευρά του καθεστώτος. Η απουσία µιας τέτοιας
έρευνας

είναι

σε

µεγάλο

βαθµό

προϊόν

του
158

χρησιµοποιούνται σε αυτές τις εµπειρικές έρευνες

µικρού

επιπέδου

συγκέντρωσης

που

.

Εκτός της οικονοµικής υποστήριξης, η παράλληλη διαδικασία του αφοπλισµού και της
αποστράτευσης είναι απαραίτητη και θα πρέπει να περιλαµβάνει σαφή πολιτική δέσµευση,
ρεαλιστικά κριτήρια διευθέτησης της διαφοράς, σαφούς τρόπους επικοινωνίας µεταξύ των
ενδιαφεροµένων µερών και αποτελεσµατικό συντονισµό. Η υποστήριξη των χορηγών βοήθειας
για τον αφοπλισµό πρέπει να πλαισιώνεται από σχετική έρευνα προκειµένου να συγκεντρωθούν
και να ενηµερώνονται σχετικά δεδοµένα και να αναπτυχθούν τα αναγκαία εργαλεία για την
καταπολέµηση της διάδοσης των όπλων.

Η οικολογική

διαχείριση των υδάτινων περιοχών και ειδικά εκείνων που απειλούνται από

συνεχείς πληµµύρες, θα απαιτήσει «διπλή ρύθµιση» - ένα πλαίσιο για την εναρµόνιση της
διατήρησης της βιοποικιλότητας µε τις ανθρώπινες ανάγκες προς όφελος της αειφόρου
ανάπτυξης (µετριασµό των πληµµύρων, τρόφιµα και παραγωγή ενέργειας, µεταφορές και
αναψυχή) – µέσω ισχυρών εργαλείων:
κατάλληλες υδροτεχνικές υποδοµές
προστασία των παρθένων τµηµάτων των πληµµυρισµένων περιοχών και την προώθηση
της αειφόρου χρήσης,
ολοκληρωµένο σχεδιασµό για την χρήση της γης, µέσω οικονοµικών κινήτρων και την
δηµιουργία ρυθµιστικών και περιβαλλοντικών πλαισίων για την εφαρµογή προτύπων και
κριτηρίων κατά την αποκατάσταση των περιοχών όπου παρουσιάζεται περιβαλλοντική
υποβάθµιση,
δίκτυο για την περάτωση µακροπρόθεσµων οικολογικών διαδικασιών –έρευνα, θέσπιση
αρµόδιων

οργάνων,

βάσεις

δεδοµένων,

καθώς

ανάπτυξη

προγραµµάτων

και

µεθοδολογιών για την εκπαίδευση και την επικοινωνία- που είναι αναγκαίες για τη
βελτίωση της προόδου, της µεταφοράς γνώσης, την αποκατάσταση των πολιτιστικών
δεσµών µε το περιβάλλον, τη µεταφορά και ανταλλαγή τεχνολογίας,
κατάταξη των διαφόρων τύπων των πληµµυρισµένων περιοχών µε ειδική εξέταση των
προοπτικών της λεκάνης και των υπηρεσιών οικοσυστήµατος,

158

παραµελείται η δυναµική των επιµέρους φορέων, γεγονός που εµποδίζει την λεπτοµερή αξιολόγηση του
αντίκτυπου της ξένης βοήθειας
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ανάπτυξη της µεθοδολογίας για την κατάταξη (εκτίµηση µεγέθους και του είδους) και
διαµόρφωση

αρχών

για

την

διαχείριση

των

οικοσυστηµάτων

προκειµένου

να

προστατεύονται σε συσχέτιση µε την τοπική κοινωνία

Η επιτυχής αντιστροφή της υποβάθµισης των οικοσυστηµάτων των πληµµυρισµένων περιοχών
πρέπει να γίνει το επίκεντρο για την ανάπτυξη ενός υγιούς οράµατος µηχανικής εναρµόνισης
µεταξύ των τριών δυναµικών και εξελισσόµενων συνιστωσών:τις λεκάνες, τους υδάτινους
πόρους και την κοινωνία, µε έµφαση στην

συµµετοχική περιβαλλοντική συνείδηση. Ως εκ

τούτου είναι επείγουσα η οικονοµική υποστήριξη προς κάλυψη των άµεσων προτεραιοτήτων της
προσαρµογής που χρειάζονται στις ευάλωτες χώρες. Η χρηµατοδότηση των εθνικών
προγραµµάτων προσαρµογής (National adaptation programmes of action NAPAs) είναι ένα
σαφές σηµείο εκκίνησης για να συµπληρωθούν µε την υποστήριξη για να βοηθήσει την
ενσωµάτωση της προσαρµογής αφρικανικές χώρες στις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές159. Η
υποστήριξη αποτελεσµατικής διάδοσης και µεταφοράς τεχνολογίας σε νευραλγικούς τοµείς για
την εθνική οικονοµία στα πλαίσια περιφερειακών δράσεων µπορεί να βοηθήσει τις ευπαθείς
χώρες να ενσωµατώσουν την προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος σε εθνικό και τοµεακό
επίπεδο σε όλα τα στάδια της διεξαγωγής αναπτυξιακών έργων160.

Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις θετικών αναπτυξιακών παρεµβάσεων από τους φορείς χάραξης
πολιτικής του ΟΟΣΑ και του καταλυτικού ρόλου που µπορεί να έχει προς την θετική εξέλιξη ενός
κράτους161. Ωστόσο µένει να διασφαλιστεί ότι η µελλοντική χρηµατοδότηση θα ανταποκρίνεται
στις µακροπρόθεσµες προτεραιότητες της αειφόρου ανάπτυξης της Αφρικής, και ότι το κόστος
των συναλλαγών θα περιορίζεται στο ελάχιστο, στόχοι που συνεπάγονται τον περιορισµό
υπονόµευσης των προσπαθειών επίτευξης των διεθνώς συµφωνηθέντων στόχων από πολιτικές
στις αναπτυγµένες χώρες σε άλλους τοµείς και την στήριξη για τη βελτίωση και την ασφαλή
πρόσβαση των φτωχών σε φυσικούς πόρους, στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων των
πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών162.

159

"The true measure of the success for the United Nations is not how much we promise, but how much
we deliver for those who need us most."(United Nations Secretary-General Ban Ki-moon)
160
(στην περίπτωση της Αφρικής το πρόγραµµα για την σωστή χρήση της γης (Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries REDD) καθώς και στις µικρής κλίµακας
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας -δηλαδή, τα µικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια και η ηλεκτροδότηση των
αγροτικών περιοχών).
161

Ο Sir Nicholas Stern κατέδειξε ότι τα οφέλη της ισχυρής και έγκαιρης δράσης για την αλλαγή του
κλίµατος, µεταξύ άλλων µέσω της προώθησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, θα υπερκαλύψει το
κόστος της αντιµετώπισης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος στο µέλλον -2006162
π.χ. η Κοπεγχάγη αποτελεί µια τέτοιας σηµαντικότητας συµφωνία
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Η δράση για την αειφόρο διατήρηση του περιβάλλοντος πρέπει να βασιστεί σε βάσεις
πληροφοριών που θα λειτουργούν σαν επίπεδα αναφοράς (baseline)163.

Στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή των πολυµερών
περιβαλλοντικών συµφωνιών164 υπάρχει ανάγκη για αυξηµένη επίγνωση και γνώση των σχέσεων
µεταξύ της διατήρησης και της αειφόρου χρήση από τη µία πλευρά, και την πρόσβαση και την
παραγωγή εσόδων για τους φτωχούς από την άλλη.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον ΟΟΣΑ και στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και η
συνεργασία φορέων για την ανάπτυξη µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην προώθηση
της πολιτικής αλλαγής για την υποστήριξη της διαχείρισης των φυσικών πόρων για την ανάπτυξη
υπέρ των φτωχών.

Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής θα πρέπει να ενισχυθεί, που συνεπάγεται τη διασφάλιση
τις αποτροπής της υπονόµευση των προσπαθειών των αναπτυσσόµενων χωρών για την επίτευξη
των διεθνώς συµφωνηθέντων αναπτυξιακών στόχων.

Αναγνωρίζοντας ότι η διαχείριση των φυσικών πόρων έχει πολιτικό χαρακτήρα και πρέπει ως εκ
τούτου να κατανοούνται τα κίνητρα των βασικών ενδιαφεροµένων και ταυτόχρονα να
προσδιορίζονται οι πολιτικοί παράγοντες, οι υφιστάµενες και δυνητικές µελλοντικές πολυµερείς
συµφωνίες για το περιβάλλον πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης κατά τρόπο
που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις ανάγκες των φτωχών165.

Η σταθεροποίηση των κεφαλαίων, ειδικά στις δηµόσιες επενδύσεις που χρηµατοδοτούνται από
τα έσοδα απροσδόκητα, η χρήση συντηρητικών υποθέσεων για τις τιµές βασικών προϊόντων, η
διαφοροποίηση των εξαγωγών, την κατάλληλη χρήση των φορολογικών συστηµάτων, και η

163

π.χ. για τα αποθέµατα άνθρακα που εµπεριέχονται στα δάση κατά την οποία θα µπορεί να υπολογιστεί
η µελλοντική µείωση των εκποµπών και, γενικότερα, για την καταγραφή/απογραφή των δασών, η
υλοποίηση της οποίας απαιτεί σηµαντική στήριξη επιστηµονική και οικονοµική στις λιγότερο ανεπτυγµένες
χώρες
164

όπως η Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, το πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές
µεταβολές, καθώς και η σύµβαση για την καταπολέµηση της απερήµωσης
165
«Η επιχείρηση µείωσης του αποτυπώµατος άνθρακα -34% κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα έως το 2020
και 45% έως το 2025- στην Νότιο Αφρική εξαρτάται από την δίκαιη, αποτελεσµατική και φιλόδοξη
συµφωνία και δεύτερον από τη παροχή υποστήριξης από τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τη
χρηµατοδότηση, την τεχνολογία και την υποστήριξη» - Alf Wills, βασικός διαπραγµατευτής για τη Νότια
Αφρική και εκπρόσωπος της G-77 οµάδας των αναπτυσσόµενων χωρώνΤσακανίκα Αικατερίνη
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διατήρηση του εξωτερικού χρέους σε βιώσιµο επίπεδο είναι ορισµένες σηµαντικές πολιτικές
απαντήσεις.

Η διεθνής δηµόσια χρηµατοδότηση είναι απαραίτητη, ιδίως στα πρώτα χρόνια των όποιων
συµφωνιών προκειµένου να κινητοποιηθούν οι εθνικοί µηχανισµοί, µε την

σταδιακή

υποκατάσταση, στο µέτρο του δυνατού, από ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο επιµερισµός προσπαθειών (burden sharing) µεταξύ των ανεπτυγµένων χωρών, θα πρέπει να
βασίζεται στις αρχές της ικανότητας πληρωµής και της ευθύνης για τα επίπεδα εκποµπών ρύπων
µε βάση τα εξής κριτήρια:
Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) το οποίο αντανακλά την ικανότητα
πληρωµών

και

αγοράς

πιστωτικών

µορίων

από

µειώσεις

εκποµπών

από

τις

αναπτυσσόµενες χώρες,
Τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου (Green house gases - GHG) ανά µονάδα ΑΕΠ οι οποίες
φανερώνουν τη δυνατότητα µείωσης εγχώριων εκποµπών GHG, καθώς και
Την σχέση µεταξύ του µεγέθους του πληθυσµού και του συνόλου των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου

Στα πλαίσια της σηµασίας εφαρµογής των αρχών αποδοτικότητας και της διαφάνειας στην
διαδικασίες της χρηµατοδότησης και της ανάληψης δράσης είναι σηµαντική η δηµιουργία ενός
συστήµατος Μέτρησης, Κοινοποίησης και Επαλήθευσης166.

Στο θέµα των ρυθµίσεων που απαιτούνται για τις χρήσεις της γης, αλλαγές χρήσεων γης και
δασοπονία167 απαιτείται η ανάπτυξη και η υιοθέτηση ορθολογικών µεθοδολογιών και
κανονιστικών διαδικασιών, ώστε να συµφωνηθούν κανόνες για τη χρήση γης, αλλαγής της
χρήσης γης και της δασοκοµίας στις ανεπτυγµένες χώρες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να
δοθούν περισσότερα κίνητρα για την αύξηση της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα από τα
δάση και την περαιτέρω προστασία των υφιστάµενων δασικών αποθεµάτων.

Όσον αφορά την µείωση εκποµπών από αποψίλωση και υποβάθµιση δασών στα αναπτυσσόµενα
κράτη, η αποδάσωση πρέπει να έχει τερµατιστεί έως το 2020, σε περιοχές ιδιαίτερης σηµασίας
λόγω ύπαρξης τροπικών δασών, όπως µεταξύ άλλων, ο Αµαζόνιος, η Ινδονησία και η Νέα
Γουινέα.

166

Monitoring, reporting and verification - MRV
Land use, land use changes, forestry - LULUCF
Τσακανίκα Αικατερίνη
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Ο τερµατισµός της αποψίλωσης είναι ένα µέτρο κατά της κλιµατικής αλλαγής που συγχρόνως
µπορεί να διασφαλίσει την ανακοπή της απώλειας της παγκόσµιας βιοποικιλότητας. Στο θέµα
αυτό, οι διαφορετικές εθνικές συνθήκες και τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης στις
αναπτυσσόµενες χώρες, κατά πάσα πιθανότητα, απαιτούν διαφοροποίηση των δράσεων και του
επιδιωκόµενου στόχου.
Η ανάγκη µεταρρυθµίσεων του µηχανισµού καθαρής ανάπτυξης168

είναι καθοριστική για την

ευηµερία της διεθνούς κοινότητας. Στο πλαίσιο της UNFCCC, απαιτείται µεταρρύθµιση του
µηχανισµού CDM και αναγνώριση µόνο εκείνων των σχεδίων τα οποία επιτυγχάνουν πραγµατική
µείωση των πηγών µόλυνσης και δεν περιορίζονται σε επιλογές χαµηλού κόστους.

168

Clean Development Mechanism - CDM
Τσακανίκα Αικατερίνη
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