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συλλογικότητα με διακυβερνητικά χαρακτηριστικά ( Ε.Ε.) και της οικονομικής
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τεχνολογικής είτε οικονομικής φύσεως.
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κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η εδαφική ασφάλεια,
η οικονομία.
Στόχος της εργασίας είναι να μας προσφέρει μια ρεαλιστική μελέτη ώστε να
εξάγουμε συμπεράσματα σε σχέση με τον θεμελιώδη ρόλο, που μπορεί να
διαδραματίζουν οι αρχές της καλής διακυβέρνησης στην οικονομία των κρατών, οι
οποίες αρχές είναι δυνατόν να δημιουργήσουν τον κατάλληλο “μονοπάτι” για αυτές
τις χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης φτώχειας, υπανάπτυξης και
αστάθειας, ώστε να ξεφύγουν και να οδηγηθούν με σταθερά βήματα στην οικονομική
ανάπτυξη και στην εκβιομηχάνισή τους.
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Εισαγωγή
Η δομή της εργασίας περιλαμβάνει τέσσερα κύρια κεφάλαια, μέσα στα οποία θα
αναλυθεί ο όρος διακυβέρνηση (Governance), το πώς και γιατί έχει υιοθετηθεί από
την ΕΕ, θα οριοθετηθεί η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ θα γίνει μια
προσπάθεια συνοπτικής καταγραφής της παρούσας οικονομικής κατάστασης, κυρίως
στην υποσαχάρια Αφρική, συνδέοντάς την με την ανυπαρξία των αρχών χρηστής
διακυβέρνησης, γεγονός που καθορίζει με συστηματικό τρόπο τις αιτίες υπανάπτυξης
και φτώχειας αυτών των χωρών.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας, θα διασαφηνιστούν οι έννοιες του πολιτεύματος και
κυβερνητικού συστήματος και του πολιτικού συστήματος και καθεστώτος. Στη
συνέχεια, μέσα από μία σύντομη ιστορική αναφορά εξέλιξής τους στο σύγχρονο
κόσμο, θα τονιστούν τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, που είναι δυνατόν να
παρατηρηθούν. Το εύρος αυτών τον αλλαγών και των διαφορών που θα εντοπίσουμε,
άλλοτε ήταν αποτέλεσμα πολιτικών συγκυριών ( ψυχρός πόλεμος) και άλλοτε ήταν
αποτέλεσμα κοινωνικών αμφισβητήσεων (κατάρρευση κομουνιστικών καθεστώτων).
Ταυτοχρόνως, θα γίνει μία σύντομη εννοιολογική αναφορά στο πώς ορίζεται το έθνος
– κράτος, προκειμένου να συνθέσουμε ένα πλαίσιο, ώστε κατόπιν να εντάξουμε και
την έννοια της διακυβέρνησης και της οικονομικής ανάπτυξης. Η εργασία θα
πραγματευθεί την έννοια της διακυβέρνησης μέσα στα πλαίσια της ΕΕ, πώς και γιατί
έχει υιοθετηθεί αυτός ο όρος από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
τα πιο σημαντικά στοιχεία (αρχές) που την χαρακτηρίζουν ως έννοια. Αντιστοίχως
στην συνέχεια θα επιχειρηθεί να στοιχειοθετηθεί η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης
και κυρίως της βιώσιμης, η οποία αποτελεί μακροχρόνιο στόχο όλων των σύγχρονων
κρατών, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα που
εφαρμόζεται σε αυτά.
Στο δεύτερο μέρος, ο όρος διακυβέρνηση θα κατηγοριοποιηθεί εμβαθύνοντας
περισσότερο, συνδέοντας την κάθε μία μορφή της με τους διαφορετικούς τρόπους
που τα έθνη διοικούν τις “περιφέρειες” τους, ανάλογα με το μοντέλο επιλογής τους.
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Στο τρίτο μέρος της παρούσας εργασίας, εστιάζοντας στην Αφρική θα γίνει μια
προσπάθεια περιγραφής της οικονομικής αλλά και πολιτικής κατάστασης που
επικρατεί, με σκοπό να παρατεθούν οι διαθρωτικές αδυναμίες, κυρίως λόγο της
σχεδόν μόνιμης υφιστάμενης πολιτικής αστάθειας, αλλά και άλλων παραγόντων που
λειτουργούν ως βοηθητικοί και επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη αυτών των
χωρών. Αρχικά θα προσδιοριστούν οι πηγές υπανάπτυξης στην Αφρική ( ασθενές και
μη ασφαλές κράτος, διαφθορά, ανεπαρκείς υποδομές που δεν διευκολύνουν το
εγχώριο εμπόριο, μικρός βιομηχανικός τομέας που δεν είναι ανταγωνιστικός, φτωχή
εκπαίδευση και συστήματα υγείας, κλπ). Ενώ αυτές οι αιτίες ευσταθούν, δεν
ολοκληρώνουν την εικόνα της φτώχειας. Για να κατανοήσουμε και να
διαμορφώσουμε ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τους λόγους υπανάπτυξης στην
Αφρική, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την ποιότητα των αρχών πολιτικής
διακυβέρνησης, καθώς είναι σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες για την
ανάπτυξη μιας χώρας, παράγοντες που είναι δυνατόν να μην αφήσουν να ευδοκιμήσει
οικονομικά ένα φτωχό κράτος και να παραμείνει φτωχό1. Η μελέτη των δυο
Αφρικανικών χωρών της Νιγηρίας και της Σενεγάλης, θα καταδείξει τις εκ διαμέτρου
αντίθετες πολιτικές συνθήκες και κρατικές επιλογές που επικρατούν σε αυτές τις
χώρες, και πως τελικά αυτές, στην μεν πρώτη περίπτωση οδηγούν σε οικονομικά
αδιέξοδα καταστώντας την πρόοδο δυσχερή και αμφίβολη, ενώ στην δεύτερη
βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της χώρας,
καταδεικνύοντας ότι ο ρόλος του κράτους και το σύνολο των κανόνων
διακυβέρνησης, λειτουργούν συμπληρωματικά με την τεχνολογία, τις επενδύσεις, την
κατάλληλη και προσαρμοσμένη στην κάθε χώρα μακροοικονομική πολιτική
(χαμηλοί φόροι εμπορίου, έλεγχος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, χαμηλά
επιτόκια), την εκπαίδευση, επηρεάζοντας και προωθώντας την ανάπτυξη.

1

Pande R., Udry C., “Institutions and Development : A View from Below” Κεφ. 1, σελ 2,Paper No. 928 , Economic Growth

Center, Yale University, 18/11/2005, available from www.ageconsearch.umn.edu./bitstream/28468/1/dp050928.pdf επίσκ.
03/11/16
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Στο τέταρτο μέρος αυτής της συγγραφικής προσπάθειας , θα επιχειρηθεί η αποτίμηση
όλων των ανωτέρων δεδομένων εκτιμώντας παράλληλα, και το τι είναι απαραίτητο
και σημαντικό να γίνει, καταγράφοντας κάποιες προτάσεις προκειμένου, μεταξύ των
άλλων, να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία ενός κράτους.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1.1 Έννοια πολιτεύματος, κυβερνητικού συστήματος, πολιτικού
συστήματος και πολιτικού καθεστώτος-Σύντομη ιστορική
αναφορά
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση οποιουδήποτε πολιτικού συστήματος
είναι η ένταξή του σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Η δομή και η λειτουργία των διοικητικών
θεσμών, η φύση και η δυναμική των πολιτικών δυνάμεων, η συμπεριφορά αυτών που
ασκούν την εξουσία δεν είναι θέμα τύχης. Διαμορφώνονται και αναδιαμορφώνονται
συνεχώς, κάτω από την επίδραση γεγονότων που είναι σε διαρκή εξέλιξη.2
Στην Ελληνική Συνταγματική θεωρία , ο Σβώλος και ο Μάνεσης, διέκριναν στο
πολίτευμα τον «συστηματικό τρόπο με τον οποίο αφ΄ενός συγκροτείται η κρατική
εξουσία», συγκρότηση που μας δίνει την «μορφή του κράτους» «και αφ΄ετέρου
ασκείται» η ίδια η εξουσία, άσκηση που μας δίνει τη μορφή κυβερνήσεως». Ως
διακριτά μεγέθη «η μορφή του κράτους και η μορφή της κυβερνήσεως απαρτίζουν
την έννοια του πολιτεύματος». Ο παραπάνω ευρύς ορισμός δεν αποκλείεται ούτε
θεωρείται λανθασμένος από τη βιβλιογραφία3. Ωστόσο, έχοντας ως κύρια αναφορά
την έννοια της κυριαρχίας (και ως τέτοια θεωρούμε αυτό που ο συντακτικός
νομοθέτης αποκαλεί στο άρθρο 1 παρ. 2 Συντ. «θεμέλιο» του πολιτεύματος και είναι
η λαϊκή κυριαρχία) και στον τρόπο που αυτή οργανώνετε και μορφοποιείτε, θα
ορίζαμε συνοπτικά ως πολίτευμα, τον συστηματικό τρόπο με τον οποίο συγκροτείται
και ασκείται η κυριαρχία, ενώ ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η
άσκηση των εξουσιών από τα άμεσα όργανα του κράτους, που απορρέουν από την

2

Nugent Neill, ¨ Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση¨, Μέρος I, Σελ 33, Εκδόσεις Σαββάλας,
Αθήνα, Νοέμβριος 2004

3

Μάνεσης Αριστόβουλος, “Συνταγματικό Δίκαιον”, σελ. 78, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 1967
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κυριαρχία, οριοθετεί την έννοια του κυβερνητικού συστήματος ή της μορφής
διακυβέρνησης4.
Το πολιτικό σύστημα μπορεί να οριστεί με βάση στοιχεία που αναφέρονται στην
πραγματική διάρθρωση και άσκηση της πολιτικής εξουσίας, ανεξάρτητα από την
τυπική ή την συνταγματική εμφάνισή της, δηλαδή στην έννοια του πολιτικού
συστήματος περιλαμβάνονται, πέρα από τους συνταγματικούς θεσμούς (κοινοβούλιο,
κυβέρνηση) και όλα τα υποκείμενα που οργανώνουν ή εκφράζουν κοινωνικά
συμφέροντα (μέσα ενημέρωσης, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκκλησιαστική αρχή,
κοινωνικά κινήματα κ.λπ.) που επιδιώκουν να επηρεάσουν την πολιτική εξουσία και
τις αποφάσεις της. Η αξία του όρου έγκειται στο γεγονός ότι οι πολιτικοί επιστήμονες
κατά τις μελέτες τους, πρέπει να αναζητούν τα πραγματικά κέντρα πολιτικής
εξουσίας και λήψης αποφάσεων, ορατά και αόρατα, πέρα και ανεξάρτητα από τη
συνταγματική διευθέτηση των εξουσιών. Η κατανόηση ενός πολιτικού συστήματος
μας βοηθά γενικότερα, στο να κατανοήσουμε ορθότερα τις πολιτικές ενέργειες ενός
κράτους. Διασταυρώνεται ως όρος με την έννοια του πολιτικού καθεστώτος, ωστόσο
έχει στενότερη έννοια, αφού όπως προαναφέρθηκε βασικός άξονας του πολιτικού
συστήματος είναι η πολιτική εξουσία (δηλαδή οι σχέσεις των συνταγματικά
τυποποιημένων πολιτικών οργάνων σε συνδυασμό με τις άτυπες σχέσεις των
πολιτικών υποκειμένων μεταξύ τους-όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το κομματικό
σύστημα ή ενεργοποιούνται μέσα από συνδικάτα ή άλλα κοινωνικά κινήματα) , ενώ
άξονας του πολιτικού καθεστώτος είναι οι σχέσεις κράτους και κοινωνίας γενικά5.
Από τους πρώτους, που αποπειράθηκαν να αποτυπώσουν τις διαφορετικές μορφές
πολιτικών συστημάτων, ήταν και ο Αριστοτέλης, ο οποίος ως βάση ταξινόμησης είχε
τον αριθμό των κυβερνώντων. Η ανάλυσή του κινήθηκε, όπως είναι αναμενόμενο,
γύρω από τις Ελληνικές πόλεις- κράτη εκείνης της εποχής και γύρω από δύο βασικά
ερωτήματα <<Ποιος κυβερνά;>> και << Ποιος ωφελείται από την εκάστοτε μορφή

4

Μανιτάκης Αντώνης, “ Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Τόμος Β΄- Δημοκρατία”- “Μορφές Πολιτευμάτων :

Πολίτευμα, πολιτικό σύστημα, κυβερνητικό σύστημα, έννοιες και διακρίσεις”, εκδ. Σάκουλας, Θεσσαλονίκη, 2004

5

Μανιτάκης Αντώνης, “Τί είναι Πολίτευμα”, κεφ. 1, σελ.22-27, εκδ. Σαββάλας, 1η έκδοση, Αθήνα, 2009
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διακυβέρνησης;>> Ο Αριστοτέλης, ολοκληρώνοντας την μελέτη του, κατέληξε σε έξι
(6) μορφές διακυβέρνησης, οι οποίες απεικονίζονται παρακάτω:

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
Μοναρχία

ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ
Τυραννία

(ένας κυβερνά σε όφελος όλων)
Αριστοκρατία

(ένας κυβερνά σε όφελος του)
Ολιγαρχία

(λίγοι κυβερνούν σε όφελος όλων)
Πολιτεία

(λίγοι κυβερνούν σε δικό τους όφελος)
Δημοκρατία

(πολλοί κυβερνούν σε όφελος όλων)

(πολλοί κυβερνούν σε όφελος τους)
6

Σχήμα 1. Τσακίρης Θανάσης, '' Πολιτικά συστήματα '', publiced 06/01/2015

Με λίγα λόγια, η κατηγοριοποίησή του έγινε με βάση, το πού είχε ανατεθεί η
διαχείριση των κοινών, δηλαδή στα χέρια ενός ατόμου ή σε μία μικρή ομάδα ατόμων
ή σε περισσότερα άτομα, ενώ έλαβε υπ ' όψιν του και το τί είδους συμφέροντα
εξυπηρετούνταν σε κάθε περίπτωση, των κυβερνώντων ή τα συμφέροντα του
συνόλου των πολιτών.7 Για τον Αριστοτέλη, ιδανικές μορφές πολιτεύματος ήταν η
μοναρχία, η αριστοκρατία και η πολιτεία, αφού ένας, οι ολίγοι ή το πλήθος άρχουν
<<προς το κοινό συμφέρον όλων>>. Το πλέον πρακτικό πολίτευμα ήταν η
''Πολιτεία'', ενώ το χειρότερο όλων ήταν η ''Τυραννία'', καθώς υποβίβαζε τους πολίτες
σε σκλάβους, και ο μονάρχης ασκούσε την εξουσία προς το συμφέρον του ιδίου, ενώ
το εντυπωσιακό των συμπερασμάτων του, εντοπίζεται στο γεγονός ότι τη
''Δημοκρατία'' τη θεωρούσε ως μία εκφυλιστική μορφή διακυβέρνησης/παρέκβαση
της “Πολιτείας” καθώς η εξουσία ασκείται προς το συμφέρον των φτωχών, που
συμβαίνει να είναι και οι περισσότεροι. Υπό αυτήν την έννοια “κύριοι” (οι έχοντες

6 Τσακίρης Θανάσης, '' Πολιτικά Συστήματα '', publiced 06/01/2015, σελ. 7, available
στο www.slideshare.net/thanasistsakiris/plato-7-politica-systimata [ επισκ. Ιούνιος 2016]
7 Heywood Andrew, ''Εισαγωγή στην Πολιτική'', 4η αναθεωρημένη έκδοση 2014, εκδ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, σελ. 342-343,
available from
www.eclass.unipi.gr/modules/document/file.php/EBI104/Κυβερνήσεις,συστήματα,καθεστώτα.pdf [επίσκ.
Μάιος 2016]
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την εξουσία) γίνονται όσοι απαρτίζουν το πλήθος, αλλά όχι το σύνολο, οι οποίοι δεν
έχουν περιουσία, δηλαδή είναι άποροι , εξαιρώντας τους εύπορους8.
Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση ξεπεράστηκε με το πέρας του χρόνου με την ανάπτυξη
των πρώτον σύγχρονων Συνταγματικών συστημάτων και της ανερχόμενης αστικής
τάξης, κυρίως από τα τέλη του 18ου αιώνα και μετά. Συγκεκριμένα, το 1755 ο
Pasquale Paoli επηρεασμένος από τους διαφωτιστές Rousseau και Βολτέρο, συνέταξε
το πρώτο Σύνταγμα της νεώτερης Ευρώπης, το οποίο μεταξύ των άλλων προέβλεπε
και δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες.9
Ωστόσο, μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη συντελέστηκαν πολιτικές και
οικονομικές διαιρέσεις. Οι πολιτικές διαιρέσεις εντοπίζονται στα διαφορετικά
συστήματα διακυβέρνησης με αντίπαλους ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Τον 19ο
και στης αρχές του 20ου αιώνα συνυπήρχαν στην Ευρώπη κυρίως, απολυταρχικά
καθεστώτα με περισσότερο φιλελεύθερες δημοκρατίες, οι οποίες σε ορισμένες
περιπτώσεις ανατράπηκαν, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία το 1922 από τον
φασισμό, στη Γερμανία το ΄33 από τον ναζισμό και στην Ισπανία μετά το τέλος του
εμφυλίου

πολέμου

το

΄39

από

δικτατορία.

Η

δημοκρατία,

όπως

την

αντιλαμβανόμαστε σήμερα, (δηλαδή της ύπαρξης μιας ορθολογικής εξουσίας, η οποία
στηρίζεται σε νομικές, κυρίως, ρυθμίσεις, από όπου απορρέει και το δικαίωμα
εξουσίας όσων το ασκούν), επικράτησε στο σύνολο της Ευρώπης μόλις στα μέσα της
δεκαετίας του 1970, μετά την κατάρρευση των διδακτοριών στην Ιβηρική χερσόνησο
και την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος στην Ελλάδα10, όπου βεβαίως,
κύριο στοιχείο στα δύο προηγούμενα συστήματα ήταν η βία και η επιβολή μιας,
συνήθως, ιδεολογίας απολυταρχικής με ό,τι αυτό συνεπάγεται: έλεγχο του στρατού
και των μέσων επικοινωνίας, τρομοκρατία των πολιτών κ.λπ.11

8

Μανιτάκης Αντώνης, “Τί είναι Πολίτευμα”, κεφ. 1, σελ 40-41, εκδ. Σαββάλας, 1η έκδοση, Αθήνα, 2009

9 Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, ''Περί Πολιτικών Συστημάτων. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο'', available http://agp.archeio.gr/purple_polsys.php [επίσκ. 10/07/16]
10

Nugent Neill, ¨ Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση¨, Μέρος I, Σελ 38, Εκδόσεις Σαββάλας,
Αθήνα, Νοέμβριος 2004
11

Διαδραστικά Βιβλία,

''Μορφές

και

κοινωνικές

βάσεις

της

εξουσίας'',

www.ebooks.edu.gr/modules/ebooks/show.php/DSGL-C109/67/540,1956/ [επίσκ. 02/07/2016]
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Μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, οι δύο ισχυρότερες δυνάμεις στον
πλανήτη ήταν πλέον οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ, τις οποίες χώριζαν αβυσσαλέες διαφορές
σε όλα τα επίπεδα: η ΕΣΣΔ ήταν ένα μονοκομματικό σοσιαλιστικό κράτος βασισμένο
στις αρχές του Μαρξισμού-Λενινισμού, ενώ οι ΗΠΑ ήταν ένα κράτος με
καπιταλιστική οικονομία και δημοκρατικό καθεστώς. Η περίοδος που ακολούθησε
(1945-1991, “ψυχρός πόλεμος”), ήταν μία περίοδος πολιτικών διενέξεων, πολιτικής
έντασης και οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των
χωρών που την υποστήριζαν και του Δυτικού κόσμου, κυρίως της Αμερικής,
δημιουργώντας δύο κύρια μπλοκ χωρών (το Δυτικό μπλοκ, με ηγέτιδα δύναμη τις
ΗΠΑ και το Ανατολικό μπλοκ με ηγέτιδα δύναμη την ΕΣΣΔ). Η αντιπαράθεση των
δύο συνασπισμών ξεπέρασε τον στρατιωτικό ανταγωνισμό και επηρέασε και άλλες
σφαίρες, συμπεριλαμβανομένης της ιδεολογικοπολιτικής, της οικονομικής και της
τεχνολογικής. Έτσι το σύνολο του κόσμου κατηγοριοποιήθηκε πλέον σε ένα
καπιταλιστικό κόσμο, σε ένα κομμουνιστικό και σε ένα “τρίτο” κόσμο12.
Οι βασικές διαφορές που εντοπίζονται στον ανωτέρω διαχωρισμό, είναι ότι ο μεν
''πρώτος'' κόσμος είχε τα υψηλότερα επίπεδα μαζικού πλούτου, ο δεύτερος
ικανοποιούσε τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού, ενώ ο τρίτος ήταν οικονομικά
εξαρτημένος, τόσο, που πολλές χρονικές στιγμές παρατηρούνταν εκτεταμένη
φτώχεια13. Έτσι καθιερώθηκε ο όρος “Τρίτος Κόσμος”, το 1952, από τον Αλφρεντ
Σοβί προκειμένου να δηλώσει την ύπαρξη ενός κόσμου σε κατάσταση υπανάπτυξης,
μεταξύ των δύο “παγκόσμιων” συνασπισμών, του καπιταλιστικού και του
κομμουνιστικού14. Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, χώρισε η ανατολή από
τη δύση, με ένα «σιδηρούν παραπέτασμα», όπως είπε ο Winston Churchill, με τη
Σοβιετική Ένωση να προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή της βαθιά στο εσωτερικό
της Ευρώπης, παραλλήλως στην Γαλλία και στην Ιταλία αναδεικνύονταν

12 Ψυχρός πόλεμος, available from www.el.wikipedia.org/wiki/Ψυχρός_πόλεμος, επισκ. 29/10/16

13

Heywood Andrew, ''Εισαγωγή στην Πολιτική'', 4η αναθεωρημένη έκδοση 2014, εκδ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, σελ. 342343, available from
www.eclass.unipi.gr/modules/document/file.php/EBI104/Κυβερνήσεις,συστήματα,καθεστώτα.pdf
Μάιος 2016]
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Σπυρόπουλος Γιώργος, “Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ
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κομουνιστικά κόμματα που τύγχαναν ευρείας υποστήριξης και τις Ηνωμένες
Πολιτείες να έχουν μια έντονη αντικομουνιστική ανησυχία. 15
Στον τομέα της οικονομίας, στις δεκαετίες που ακολούθησαν, και κυρίως από το ' 70
και μετά, άρχισαν να αναδεικνύονται νέες μορφές ανάπτυξης στις λεγόμενες χώρες
του 3ου κόσμου, χώρες που σιγά σιγά άρχισαν να ''ανακαλύπτουν'' τις οικονομικές
δυνατότητές τους. Πρόκειται, βεβαίως, για κράτη της Μέσης Ανατολής με
κολοσσιαία πετρελαιοπαραγωγική ικανότητα ισάξια εκείνης του εύρωστου ''πρώτου''
κόσμου, καθώς και για χώρες της ανατολικής Ασίας, οι οποίες ξεκίνησαν την
προσπάθεια εκβιομηχάνισης τους, καταφέρνοντας σήμερα να έχουν συνεχή και
''ηχηρή'' παρουσία στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι σιγά σιγά ο όρος ''τρίτος'' (3ος)
κόσμος αρχίζει να εγκαταλείπεται και τη θέση του να καταλαμβάνει, λόγω των νέων
δεδομένων, ο πολυσήμαντος χαρακτηρισμός ''αναπτυσσόμενος'' κόσμος. Την ίδια
στιγμή, τμήματα της υποσαχάριας Αφρικής μαστίζονται από φτώχεια και άλλα
εσωτερικά προβλήματα (πραξικοπήματα, εμφυλίους), δημιουργώντας έτσι το
λεγόμενο ''τέταρτο'' κόσμο16.
Η περίοδος που ακολούθησε (1989-1991) αποτελεί σταθμό στην παγκόσμια
οικονομική ιστορία, αφού τα γεγονότα εκείνης της περιόδου οδήγησαν στην σχεδόν
σύγχρονη κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων της Ευρώπης (ΕΣΣΔ,
Πολωνία, ανατολική Γερμανία). Πληθώρα λόγων και αιτιών οδήγησαν σε αυτήν την
ιστορική εξέλιξη, ωστόσο, το πιο σημαντικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί,
είναι ότι αυτή η κατάρρευση επήλθε, καθώς έγινε αντιληπτό ότι προοπτικές
οικονομικής ευημερίας και πολιτικής σταθερότητας, μπορούσε να προσφέρει μόνο η
δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία.17 Αυτό άρχισε να διαφαίνεται, ήδη από τη δεκαετία
του 1960, όταν οι οικονομίες του λεγόμενου «ανατολικού μπλοκ», υπολείπονταν
(μιλώντας με όρους οικονομικούς) της Δυτικής Ευρώπης, η οποία σιγά σιγά
καταργούσε τους φραγμούς στις εμπορικές συναλλαγές, προωθώντας την ευημερία

15

Nugent Neill, ¨ Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση¨, Μέρος I, Σελ 49, Εκδόσεις Σαββάλας,
Αθήνα, Νοέμβριος 2004
16

Σπυρόπουλος Γιώργος, ''Ανθρωπιστική και αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαικής ένωσης'', πανεπιστημιακές

παραδόσεις του ΠΜΣ <<Ευρωπαική Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση>>, εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
17

Fukuyama Francis, '' Το τέλος της ιστορίας '', The National Interest, No 16, 1989, available
www.ps321.community.uaf.edu/files/2012/10/fukuyama-End-of-history-article.pdf [επίσκ. 25/06/2016]
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των κρατών. Είχε γίνει αντιληπτό, ότι τα άπειρα χρηματοοικονομικά ζητήματα δεν
ήταν δυνατόν πλέον να περιορίζονται εντός των εθνικών συνόρων και τα κράτη να
ενεργούν μεμονωμένα, αλλά αντίθετα χρειάζεται φιλελεύθερη αντιμετώπιση, η οποία
θα στηρίζετε σε ανταλλαγή απόψεων με προοπτικές διεθνούς συνεργασίας, προς
όφελος της εθνικής οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης18. Αυτός ήταν και ο
βασικός λόγος, που χώρες της ανατολικής Ευρώπης επεδίωξαν και απαλλάχθηκαν
από τι Σοβιετική κυριαρχία και τα κομουνιστικά καθεστώτα, προωθώντας μεταξύ των
άλλων και την ένταξή τους στη Ε.Ε.19.
Με άλλα λόγια η δύση θριάμβευσε, κατά τον Fukuyama. Πρέπει, όμως να τονιστεί σε
αυτό το σημείο ότι αυτή η άποψη και η θεωρία, όμως, που ανέπτυξε ο Αμερικανός
κοινωνικός αναλυτής και πολιτικός σχολιαστής, ότι δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει
εναλλακτικό σύστημα πολιτικού καθεστώτος, που να μπορεί να αγνοήσει το σύστημα
της αγοράς και της δημοκρατίας, φαίνεται να αποτελεί δείγμα της Αμερικάνικης
αλαζονείας, καθώς απέτυχε να αναγνωρίσει και να εντοπίσει εγκαίρως μία
διαφορετική πολιτική μορφή με έντονα κυρίως θρησκευτικά στοιχεία, η οποία
πρεσβεύεται από ένα τεράστιο μέγεθος πληθυσμού, αυτού των Ισλαμικών χωρών,
όπως πολύ εύστοχα εντόπισε ο Παπαχελάς Αλέξης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής
του με τον Fukuyama.20

18

Nugent Neill, ¨ Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση¨, Μέρος I, Σελ 55, Εκδόσεις Σαββάλας,
Αθήνα, Νοέμβριος 2004

19

Nugent Neill, ¨ Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση¨, Μέρος I, Σελ 59, Εκδόσεις Σαββάλας,
Αθήνα, Νοέμβριος 2004

20 Παπαχελάς Αλέξης, συνέντευξη με τον Fukuyama Francis, ημερ. Δημοσίευσης 31/05/1998, available
www.tovima.gr/politics/article/?aid=99740, [επισκ. 21/06/2016]
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1.2. Συγκρότηση Έθνους-Κράτους

'Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κατανοήσουμε ως έννοια, προκειμένου να
γίνει αντιληπτό ορθότερα ένα σύστημα διακυβέρνησης, είναι το πώς θα μπορούσαμε
να ορίσουμε ένα έθνος, δηλαδή με ποια κριτήρια είναι δυνατόν να πετύχουμε τον
προσδιορισμό του.
Για παράδειγμα έθνος σημαίνει, έναν λαό που κατοικεί στην ίδια περιοχή ή μιλά την
ίδια γλώσσα, είναι η κοινή ιστορία ή η κοινή θρησκεία ή απλά είναι η θέληση μιας
ομάδας ανθρώπων που θέλουν να δημιουργήσουν μία κοινότητα;21
Η γλώσσα είναι ίσως η προφανέστερη αιτία διαφοροποίησης, ακόμα και σε εκείνη τη
περίπτωση, όπου η γλωσσολόγοι εντοπίζουν δομικές ομοιότητες (διάλεκτοι), στην
πράξη η άμεση επικοινωνία καθίσταται δύσκολη. Η θρησκεία, αποτελεί ακόμα μία
αιτία διαίρεσης λαών ή εθνών. Επίσης, αντίθετες πολιτιστικές παραδόσεις ή ιστορικές
εμπειρίες, συμβάλουν περεταίρω στην ανάπτυξη διαφορετικών ταυτοτήτων και του
αισθήματος « εμείς» και οι «άλλοι» σε όλο το μήκος και πλάτος του κόσμου.22
Δύο απόψεις έχουν υποστηριχθεί, όπου η μεν πρώτη διατυπώθηκε με αφορμή τη
Γαλλική επανάσταση και ορίζει, ότι το έθνος ταυτίζεται με το λαό και συνεπώς
χαρακτηρίζεται από κοινά πολιτικά δικαιώματα καθώς και από τη δυνατότητα αυτών
των ανθρώπων να επιλέξουν ελεύθερα την κρατική εδαφική περιοχή που θέλουν να
εγκατασταθούν, χωρίς να λαμβάνεται υπό όψη, π.χ. η γλώσσα ή η θρησκεία. Άρα,
αμέσως γίνεται αντιληπτό, πως αυτή η ιδέα δεν αποκλείει τις μειονότητες! Η άλλη
άποψη, με ρίζες Γερμανικές, θέλει το έθνος να ταυτίζεται με ένα σύνολο στοιχείων,

21

Σπυρόπουλος Γιώργος, ''Ανθρωπιστική και αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής ένωσης'', πανεπιστημιακές
παραδόσεις του ΠΜΣ <<Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση>>, ακαδ. Έτος 2015-2016, εκδ.
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Nugent Neill, ¨ Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση¨, Μέρος I, Σελ 37-38, Εκδόσεις
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το κοινό παρελθόν, την κοινή ιστορία καθώς και την κοινή καταγωγή των μελών
του.23
Μια σημαντική συνθήκη που επίσης πρέπει να ληφθεί υπ' όψη, προκειμένου να
υπάρξει ένα έθνος-κράτος, είναι βεβαίως και η ορισμένη εδαφική κυριότητα, η οποία
πολλές φορές δεν είναι δεδομένη, ακόμα και σήμερα, καθώς η διαδικασία
δημιουργίας κρατών συνεχίζεται σε πολλά μέρη του σύγχρονου κόσμου, ενώ
υπάρχουν ακόμα έθνη που συνεχίζουν να διεκδικούν την εδαφική τους υπόσταση,
όπως για παράδειγμα η Παλαιστίνη.
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, η πιο ολοκληρωμένη απόδοση της νοηματοδοτικής
έννοιας ''έθνος-κράτος'' σε μία δημοκρατική κοινωνία σήμερα, συνίσταται εφόσον
συντρέχουν τρεις αναγκαίες συνθήκες. Η πρώτη συνθήκη είναι η επικράτεια όπου
ασκείται η κρατική εξουσία σε σαφή προσδιορισμένα σύνορα, η δεύτερη είναι ο
λαός, δηλαδή οι πολίτες με όμοια εθνική συνείδηση, ανεξαρτήτως θρησκευτικών και
ιδεολογικών πεποιθήσεων, ακόμα και εθνικών καταβολών τους, υπό την προϋπόθεση
βεβαίως ότι τα ανωτέρω δεν αλλοιώνουν την εθνική τους συναίσθηση. Τέλος το τρίτο
στοιχείο που απαιτείται, είναι η οργανωμένη και διαρκής κρατική εξουσία, που
ταυτίζεται με την εσωτερική κυριαρχία, και η οποία, ως οργανωμένη παρέχει
ασφάλεια στα υποκείμενα της, ενώ με τη διάρκεια, χωρίς πχ εμφυλίους πολέμους,
εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και εκλείπει ο οξύς ανταγωνισμός μεταξύ των
διάφορων κοινωνικών στρωμάτων.24
Τί σημαίνει, όμως, διακυβέρνηση στο πλαίσιο ενός κράτους και τί μορφές αυτή
μπορεί να πάρει;

23

Διαδραστικά

βιβλία,

''Μορφές

και

κοινωνικές

βάσεις

της

εξουσίας'',

κεφ.7,

available

www.ebooks.edu.gr/modules/ebooks/show.php/DSGL-C109/67/540,1956/, [επισκ.03/07/2016]
24

Σπυρόπουλος Γιώργος, ''Ανθρωπιστική και αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής ένωσης'', πανεπιστημιακές
παραδόσεις του ΠΜΣ <<Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση>>, ακαδ.έτος 2015-2016, εκδ.
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1.3 Έννοια διακυβέρνησης (γενική αναφορά)

Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της Διακυβέρνησης δεν έχει διατυπωθεί ακόμη,
γεγονός το οποίο προκαλεί ενδιαφέρον στον μελετητή. Έχουν διατυπωθεί διάφορες
προσεγγίσεις της Διακυβέρνησης, οι οποίες εκκινούνται από την κατανόησή της ως
ουσία του διοικείν μέχρι την περιγραφή και ανάδειξή της σε μεθοδολογία λήψης
αποφάσεων.
Ο όρος διακυβέρνηση ( Governance ), είναι πολύπλευρος, χρησιμοποιείται ευρύτατα
από το 1980 και μετά, κυρίως λόγω των μεταβολών που επήλθαν εξ αιτίας της
παγκοσμιοποίησης ενώ έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις ως προς το εννοιολογικό
περιεχόμενό του25.
Ενώ, λοιπόν, στη αρχαία ελληνική γραμματεία η διακυβέρνηση, ή αλλιώς η
«πηδαλιούχηση του πλοίου», παραπέμπει σαφώς σε μια διαδικασία, σε ένα σύνολο
κανόνων που πρέπει να τηρηθούν για να υπάρχει ασφαλής πλους, στα νεότερα
χρόνια, ο όρος διακυβέρνηση πρωτοεμφανίζεται σε μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας
το 1989 με αφορμή την αναπτυξιακή βοήθεια σε χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου
και τη διαχείριση αυτής, η οποία πρόσθεσε το επίθετο “καλή” , ως προϋπόθεση
διεκδίκησης αυτής της οικονομικής αρωγής (World Bank 1989). Αυτή, βεβαίως, η
προσέγγιση αντιμετώπιζε τη διακυβέρνηση εκ προοιμίου περισσότερο ως πρόβλημα,
λόγω απουσίας της κατά την άσκηση των Δημόσιων πολιτικών, παρά ως ένα
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των κρατικών υποθέσεων (π.χ. ως φιλοσοφία
κοινωνικής οργάνωσης ή ως σύνολο πρακτικών υποδείξεων για την οργάνωση ενός
κοινωνικού διαλόγου σε τοπικό επίπεδο). Παράλληλα με τη εννοιολόγηση της
Διακυβέρνησης από την Παγκόσμια Τράπεζα, διαμορφώνεται στη δεκαετία του ’90 ο
όρος «εταιρική διακυβέρνηση» («Corporate Governance»), με συγγενές περιεχόμενο,
στο χώρο των επιχειρήσεων. Mε τον όρο αυτόν επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί η σχέση
μεταξύ Διοίκησης και εμπλεκομένων εταίρων στη διοίκηση μιας επιχείρησης.

25

Γαρυπίδης

Νίκος,
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Νεότερες προσεγγίσεις την αναδεικνύουν ως ένα συλλογικό τρόπο σχεδιασμού και
αξιολόγησης των Εθνικών πολιτικών. Με άλλα λόγια, αναφέρεται ως μία συλλογική
διαδικασία με ορισμένους κανόνες, όπως με σαφήνεια έχουν περιγράψει τα Ηνωμένα
έθνη σε διάφορες δημοσιευμένες εργασίες τους, όπου οι διαφορετικοί συμμετέχοντες
(θεσμοί, ομάδες πολιτών ακόμα και επιχειρήσεις), αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα και
τις διαφορές τους, ασκώντας τα όποια δικαιώματα ή υποχρεώσεις έχουν στη διάθεσή
τους, επιδιώκοντας την προσφορότερη και ευνοϊκότερη λύση γι αυτούς26.
Η ανωτέρω περιγραφή διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία θέλει τη
λήψη αποφάσεων ως υπόθεση ενός εξουσιοδοτημένου κρατικού οργάνου. Δηλαδή η
διακυβέρνηση, όπως αναφέρει ο καθ. Μανιτάκης Αντ., συνδέεται με την άσκηση της
εξουσίας και τον τρόπο οργάνωσης των θεσμικών οργάνων ενός κράτους, τόσο των
εκτελεστικών όσο και των νομοθετικών και δικαστικών οργάνων27.
Αμέσως γίνεται αισθητή η διαφορά των δύο αντιλήψεων, όπου στην μεν πρώτη
περίπτωση σημασία έχει η συλλογική διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι κανόνες
που θέτει η Διακυβέρνηση, ενώ στη δεύτερη κεντρικό στοιχείο αποτελούν οι ίδιοι οι
θεσμοί που ασκούν το οποιοδήποτε Διοικητικό έργο.

26

Καρκατσούλης Παναγιώτης, “Η Διακυβέρνηση ως περιεχόμενο και διαδικασία λήψης απόφασης για δημόσιες

υποθέσεις”, άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής
θεωρίας, σελ. 206-207, τεύχος 7,εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα , 2001
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Μανιτάκης Αντώνης, ''Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο Ι'', κεφ. 3, σελ. 173, Θεσ/νίκη, 2004, εκδ. Σάκκουλας
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΕ
1.4 Προέλευση της έννοιας Διακυβέρνησης στη ΕΕ
Όπως, ήδη διαπιστώθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η νοηματοδοτική ερμηνεία του
όρου διακυβέρνηση, μπορεί να έχει διαφορετικές εκδοχές κατά καιρούς, ανάλογα υπό
ποιο πρίσμα εξετάζεται (οικονομικό, πολιτικό), τί αντιλήψεις ή ιδεολογίες
επικρατούν, σε συνδυασμό, ενδεχομένως, με μεταβαλλόμενα πραγματικά δεδομένα
της δεδομένης χρονικής στιγμής, που γίνεται η προσπάθεια ερμηνευτικής απόδοσης
της έννοιας της διακυβέρνησης.
Κάπως έτσι, διαμορφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄90, η έννοια της “εταιρικής
διακυβέρνησης” (corporate governance), προερχόμενη από τον κόσμο των
επιχειρήσεων, καθώς για αυτές υπήρξαν δύο βασικές εξελίξεις , όπου η μεν πρώτη,
λόγω της παγκοσμιοποίησης, αφορούσε την διεθνοποιημένη δράση τους, ενώ η
δεύτερη, επακόλουθο

της

πρώτης, αφορούσε

τη σύνθετη πλέον, δομική

πολυπλοκότητά τους, αφού λόγω της επέκτασης της δραστηριότητας τους και εκτός
συνόρων, η διοίκηση κατέστει εξαιρετικά πολυσχιδής. Τα νέα δεδομένα, γέννησαν
την ανάγκη δημιουργίας ενός ανεξάρτητου τρόπου ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η
ομοιομορφία και κυρίως η ποιότητα των αποφάσεων αυτών των οικονομικών
μεγαθηρίων της διεθνούς αγοράς.28
Αντίστοιχες συνθήκες παρατηρούνται και στον κόσμο της ΕΕ, αφού υπάρχει
διεθνοποίηση της αγοράς της ( υπό την έννοια της ολοκλήρωσης), ενώ η συνθετότητα
της δομής της, λόγω αυξανόμενης εμπλοκής διαφορετικών εταίρων και η
κατ΄επέκταση δύσκολη παραγωγή αποφάσεων, οδήγησε την ΕΕ να υιοθετήσει την
έννοια της διακυβέρνησης και να την θεματοποιήσει το 2001 με τη “Λευκή Βίβλο”.
Έτσι δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε η έννοια της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.
Πρόκειται για ένα σύνολο διαδικασιών, δομών, κανόνων και αξιών, μέσω των οποίων
κατευθύνονται και συντονίζονται συλλογικές δράσεις.(28) Πρόκειται για ένα σύστημα

28

Παπαδόπουλος Ιωάννης, “Δημόσιες Πολιτικές της ΕΕ”, πανεπιστημιακές παραδόσεις του ΠΜΣ
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με πολλούς “παίκτες”29. Η λέξη κλειδί είναι ο συντονισμός, δηλαδή η διακυβέρνηση
μέσα στα πλαίσια της ΕΕ επιχειρεί να περιγράψει ένα νέο μοντέλο συντονισμού και
συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών δρώντων30, όπως για παράδειγμα είναι οι
Κυβερνήσεις, οι Περιφέρειες, τα Κοινοβούλια, επίσημα γνωμοδοτικά όργανα,
ιδιωτικοί φορείς, Πανεπιστήμια, Μ.Μ.Ε. Όλοι οι παραπάνω δρώντες αποτελούν
ουσιώδες μέρος του οικοδομήματος της έννοιας της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, που
λαμβάνουν και εκτελούν αποφάσεις μέσα από τον αδιάλειπτο συντονισμό τους.
Επομένως, οι αποφάσεις λαμβάνονται, όχι με βάση διοικητικές ιεραρχίες, αλλά μέσα
από μία αλυσίδα πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ διαφορετικών δρώντων, που οφείλουν
να σχεδιάσουν πολιτικές, να τις επεξεργαστούν, να τις εφαρμόσουν, να τις
παρακολουθήσουν και τελικά να τις αξιολογήσουν.
Με άλλα λόγια, αυτό που χαρακτηρίζει τον όρο διακυβέρνηση και που άλλωστε για
αυτό υιοθετήθηκε ως μηχανισμός από την ΕΕ, δεν είναι μόνο να αποφασιστεί τί
πρέπει να γίνει, αλλά και το πώς θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, επιδιώκοντας
ταυτόχρονα τον καλύτερο συνδυασμό των όποιων διαθέσιμων μέσων (πολιτικών,
προγραμμάτων

δράσης,

χρηματοδότηση,

κοινωνικός

διάλογος-διαβούλευση,

νομοθεσία), ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή (συμμετοχή)
περισσότερων φορέων και πολιτών.(29)

29

Καιλής Αντώνης, “Η Ευρωπαική διάσταση της διακυβέρνησης”, εισήγηση στο Επιστημονικό συνέδριο ΄΄Ποιά

Ελλάδα΄΄,

13/02/14,

Θεσσαλονίκη,

available

from

www.symposio-

poiaellada.auth.gr/sites/default/files/sections/Εισήγηση_2.pdf, επίσκ. 10/06/2016 και video της εισήγησης
available from www.livemedia.gr/video/62669, επισκ. 23/07/16
30
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φωτό 1, Η ΕΕ σχηματικά (απουσιάζει η σημαία της Κροατίας, ενώ τα δεδομένα σε σχέση με το
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1.5 Λόγος υιοθέτησης της έννοιας Διακυβέρνησης από την ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία συλλογικότητα με διακυβερνητικά χαρακτηριστικά,
που δε μοιάζει με κάτι άλλο, καθώς δεν είναι κράτος, δεν είναι ομοσπονδία, δεν είναι
διακυβερνητική οργάνωση, όμως έχει πολλά στοιχεία από όλα αυτά.
Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της είναι ότι διακατέχεται από διαφορετικές
λογικές, που πολλές φορές δημιουργούν αντίρροπες δυνάμεις λόγω σύγκρουσης των
συμφερόντων των Κρατών – Μελών και ειδικά όταν πρόκειται για τους σκληρούς
πυρήνες κυριαρχίας τους, αρμοδιότητες, δηλαδή, που δεν έχουν εκχωρηθεί στους
θεσμούς της ΕΕ (π.χ. Εθνική κυριαρχία στην κρατική επικράτεια).
Αν έπρεπε να την οριοθετήσουμε πολιτικά, θα λέγαμε ότι η Ευρωπαική Ένωση
βρίσκεται μεταξύ ενός ομοσπονδιακού συστήματος, τύπου Ηνωμένων Πολιτειών, και
ενός συστήματος συνεργασίας κρατών, όπως αυτό που συναντάται στα Ηνωμένα
Έθνη 31.
Και ενώ η λειτουργία της ΕΕ στηρίζεται σε Συνθήκες που έχουν εγκριθεί εκούσια από
τα Κράτη Μέλη, υιοθετεί και θεματοποιεί τον όρο Διακυβέρνηση μέσα στους
κόλπους της, προκειμένου αυτή να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ώστε να καλυφθεί
το ενδεχόμενο Δημοκρατικού της ελλείμματος, καθώς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν υπάρχει Κυβέρνηση εκλεγμένη από το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών32.
Στόχος, λοιπόν, αυτού του νέου μοντέλου, το οποίο προτιμά τις διαδικασίες
διαπραγμάτευσης αντί των ιεραρχικών αποφάσεων στην παραγωγή των πολιτικών,
ήταν να βρεθεί ένα σύστημα βελτίωσης του συντονισμού των συλλογικών δράσεων
και της συνεργασίας των διαφορετικών αρχών και φορέων, όπως ήδη προαναφέρθηκε
σε προηγούμενο κεφάλαιο, προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ, διευρύνοντας το
δικαίωμα συμμετοχής και υλοποίησης αυτών των δράσεων και στους ίδιους τους

31

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Για να κατανοήσουμε τις πολιτικές της ΕΕ. Πώς λειτουργεί η ΕΕ”, σελ. 3, Ιούνιος
2013, Βρυξέλλες, available from www.gr2014parliament.eu/portais/6/PDFFILES/NA0113090ELC_002.pdf,
επισκ. 24/7/2016
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πολίτες, καθώς νεότερες προκλήσεις (κλιματικές αλλαγές, μεταναστευτικό,
τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ.), ξεπερνούν πλέον, τα στεγανά γεωγραφικά όρια των
κρατών – μελών. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ επιλέγει και αυξάνει τη διαφάνεια στις
εργασίες της, λόγω της ευρείας συμμετοχικότητας, με απώτερο στόχο να διασφαλίσει
την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών, προκειμένου η εφαρμογή των αποφάσεών
της, να χαρακτηρίζεται από το λιγότερο δυνατό κόστος (πολιτικό, κοινωνικό,
οικονομικό), ενώ ταυτόχρονα, λειτουργώντας και αμφίδρομα αυτό το σύστημα, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχεται και για την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων και
δράσεών της, αναλαμβάνοντας και την όποια ευθύνη για τυχόν άστοχες επιλογές
της33.

1.6 Αρχές Καλής Διακυβέρνησης

Πριν την υιοθέτηση του μοντέλου της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, οι πολίτες των
Κρατών Μελών προσέγγιζαν την Ευρώπη μέσα από τις επιμέρους Εθνικές τους
πραγματικότητες,

μια

τεχνική

που

στερούνταν

την

κοινή

έμπνευση

και

δικαιολογημένα δημιουργούσε δεύτερες σκέψεις ή ακόμα και φόβο, αφού έτσι η
κοινωνία αισθανόταν την έλλειψη της λαϊκής της κυριαρχίας, στοιχείο απαραίτητο για
τη νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας. Έτσι, η ΕΕ βρέθηκε αντιμέτωπη με την
πρόκληση της επαναφοράς αξιών και αρχών ως κτήμα, όχι μόνο των Κ-Μ, αλλά και
των ίδιων των πολιτών, προκειμένου οι τελευταίοι να μπορούν να συμμετάσχουν σε
Ευρωπαϊκές διαδικασίες και κυρίως στη διαμόρφωση των στρατηγικών34, καθώς ένα

33

Καιλής Αντώνης, “Η Ευρωπαική διάσταση της διακυβέρνησης”, εισήγηση στο Επιστημονικό συνέδριο ΄΄Ποιά
Ελλάδα΄΄,
13/02/14,
Θεσσαλονίκη,
available
from
www.symposiopoiaellada.auth.gr/sites/default/files/sections/Εισήγηση_2.pdf, επίσκ. 10/06/2016 και video της εισήγησης
available from www.livemedia.gr/video/62669, επισκ. 23/07/16
34

Γρηγορίου Παναγιώτης (καθηγ.), τοποθέτησή του σε ημερίδα του ΕΚΕΜ (Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαικών

Μελετών) με θέμα “Ευρωπαική Διακυβέρνηση:<<Γενική Βούληση ή Πολιτική Επιβολή;>>”, 18/02/2013, Αθήνα,
ΥΠΕΞ , available from www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1651:2013-02-21-08-2410&catid=168&Itemid=291, επισκ.31/07/2016
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από τα βασικά ζητούμενα είναι η νομιμοποίηση δια της διαδικασίας μέσω αυτής της
αύξησης της συμμετοχικότητας στη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών35.
Κατόπιν της ανωτέρω διαπίστωσης, οργανώθηκε το κείμενο της ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ,
ώστε να αναπτυχθεί μια δημοκρατική δυναμική στην Ένωση με σαφείς στόχους,
γύρω από πέντε σωρευτικές αρχές, οριοθετώντας έτσι την έννοια της Καλής
Διακυβέρνησης (Ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2001 «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση - Μια
Λευκή Βίβλος» [COM(2001) 428 τελικό - Επίσημη Εφημερίδα C 287 της 12.10.2001]:

1) Αρχή της διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα των διαδικασιών,
όπου σε όλα τα στάδια παραγωγής πολιτικών, μέσω του δικτυακού τόπου
Europa και του Eur-lex το ευρύ κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για τις
Ευρωπαϊκές υποθέσεις και να συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο36.
2) Αρχή της συμμετοχής, η οποία απορρέει από την πρώτη αρχή, λόγω της
πρόσβασης στις διαδικασίες, στοχεύοντας στην επίλυση των πραγματικών
προβλημάτων τοπικού και περιφερειακού επιπέδου που ήδη έχουν
καταγραφεί, μέσα από την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών που θα
ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες των πολιτών (35).
3) Αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να αποσαφηνιστεί
ο ρόλος του κάθε συντελεστή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κάθε
εμπλεκόμενος θα πρέπει, στη συνέχεια, να αναλάβει το ρόλο ή την ευθύνη
που του αναλογεί

(35).

Με άλλα λόγια, όλο αυτό το δίκτυο των δρώντων, θα

πρέπει να αλληλοελέγχεται και να πειθαρχεί στις απαιτήσεις αυτών των
επιτακτικών αποφάσεων και δράσεων.
4) Αρχή της αποτελεσματικότητας, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις πρέπει να
λαμβάνονται στο κατάλληλο επίπεδο, την κατάλληλη στιγμή και να παράγουν
τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Πρόκειται για μία συνεχή προσπάθεια

35

Παπαδόπουλος Ιωάννης, ''Δημόσιες Πολιτικές της ΕΕ'', πανεπιστημιακές παραδόσεις του ΠΜΣ <<Ευρωπαϊκή

Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση>>, ακαδ.έτος 2015-2016, εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
36
Eur-Lex (Access to European Union law), “Λευκή Βίβλος για τη διακυβέρνηση”, Date of last review:
21/02/2008,

available

from

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l10109,

31/07/2016
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βελτίωσης της ποιότητας των πολιτικών, η οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί
με δύο τρόπους, είτε, δηλαδή με την διακρίβωση του αν απαιτείται τελικά
δράση (αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα μπορεί να επιτευχθεί και με
τη μη δράση), είτε με την αναζήτηση της συναίνεσης στην εφαρμογή.37
5)Αρχή

της

συνεκτικότητας,

η

οποία

απαιτεί

την

αναζήτηση

προτεραιοτήτων και την αλληλοσυμπλήρωσή τους, ώστε, ως δράσεις πλέον,
να μπορούν να ενταχθούν σε ευρύτερες στρατηγικές

(37),

αποφεύγοντας τον

κατακερματισμό και τη δημιουργία μικρών τομεακών πολιτικών, αφού ως
σύνολο παρεμφερών αναγκών, είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια διαρκέστερη
και πιο ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, κι όχι απλά τοπική.38
Επιπλέον, των ανωτέρω αρχών, στο κείμενο της Λευκής Βίβλου, διακρίνουμε και
άλλα στοιχεία και βασικές ιδέες, που συνθέτουν αυτό το μοντέλο συντονισμού
συλλογικών δράσεων, προσανατολίζοντας ορθότερα τους δρώντες στην παραγωγή
πολιτικών. Πρόκειται για την ιδέα της οριζόντιας ολοκλήρωσης (horizontal
intergration), δηλαδή ο συντονισμός διαφορετικών τομέων πολιτικής (διαφορετικά
Υπουργεία), την ιδέα της κάθετης ολοκλήρωσης (vertical intergration), όπου
συνεργάζονται τα διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα σε συνδυασμό με την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη αποκέντρωση. Επιπλέον, απαραίτητο στοιχείο καθίσταται η
διαρκής αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα,
επιδιώκεται η μαζική συμμετοχή μέσα από διαδικασίες διαπραγμάτευσης (negotiation
processes), αντί των ιεραρχικών αποφάσεων, οι οποίες διαδικασίες ενισχύονται μέσα
από την ιδέα νέων μορφών σύμπραξης μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αφού
πολύ συχνά ο Δημόσιος τομέας δεν αρκεί, είτε τεχνικά είτε οικονομικά. Τέλος,
εισάγεται η ιδέα διεύρυνσης των εργαλείων λήψης αποφάσεων και σε άτυπους
κανόνες, (πέρα δηλαδή της τυπικής νομοθεσίας), έχοντας ως κριτήριο άλλες,
παρόμοιες βέλτιστες πρακτικές του παρελθόντος και δίνεται σημασία στη συλλογική
μάθηση, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη δημοσιοποίηση όλων των πρακτικών,

37

Παπαδόπουλος Ιωάννης, ''Δημόσιες Πολιτικές της ΕΕ'', πανεπιστημιακές παραδόσεις του ΠΜΣ
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από το σχεδιασμό τους ως την εφαρμογή και τη αποτελεσματικότητα τους, ώστε
μεγαλύτερος αριθμός εμπλεκομένων να εμπνέεται και να συμβάλλει σε αυτές τις
σημαντικές πρωτοβουλίες δράσεων της ΕΕ 39. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση,
μέσα από όλες αυτές τις παραμέτρους, θέτει στόχους, οι οποίοι είναι για όλους πιο
σαφείς.

Φωτο 2, Λευκή Βίβλος, πηγή: διαδίκτυο, www.zbabis.blogspot.gr/2015_09_01_archive.html

39

Παπαδόπουλος Ιωάννης, ''Δημόσιες Πολιτικές της ΕΕ'', πανεπιστημιακές παραδόσεις του ΠΜΣ

<<Ευρωπαική Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση>>, ακαδ.έτος 2015-2016, εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

19

Θάλεια Κατσαρίδου, ΠΜΣ <<Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση>>

ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1.7 Η Ανάπτυξη και σχέση της με τον όρο ¨Βιωσιμότητα¨
“ο πλούτος δεν είναι προφανώς το αγαθό που αναζητούμε, αλλά είναι απλώς ένα
πράγμα χρήσιμο, ένα μέσο δηλαδή για να πετύχει κανείς κάποιο άλλο πράγμα”
Αριστοτέλης, “Ηθικά Νικομάχεια”

Η ανάπτυξη και δει η οικονομική, είναι ένας μακροχρόνιος στόχος όλων των
σύγχρονων κρατών ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα
που εφαρμόζεται σε αυτά και μπορεί να εκφραστεί ως διαχρονική μεταβολή στις
συνθήκες διαβίωσης. Ένα κράτος που αναπτύσσεται σωστά, δεν πρέπει να είναι
απλώς σε θέση να ικανοποιεί τις παρούσες υλικές ανάγκες των πολιτών αλλά και
διάφορες, νέες που θα προκύψουν στο μέλλον. Πρέπει να επισημανθεί βέβαια ότι η
υπερβολική προσήλωση στην επιδίωξη μόνο του στόχου της οικονομικής ανάπτυξης
χωρίς

περιορισμούς

και

προϋποθέσεις,

προκαλεί

σοβαρό

κοινωνικό

και

περιβαλλοντικό κόστος. Η κοινωνία έχει αρχίσει να γίνεται ευαίσθητη στο γεγονός
ότι, ενώ η ανάπτυξη μπορεί να επιτρέψει την επίλυση ορισμένων κοινωνικών
προβλημάτων μέσα από τη βελτίωση του οικονομικού επιπέδου των ατόμων
(επισιτιστική ασφάλεια, απασχόληση, υποδομές, υγεία), ταυτόχρονα δημιουργεί νέα
προβλήματα.
Στην τυπική έννοια της ανάπτυξης, κυρίαρχα είναι τα ποσοτικά κριτήρια, πολλές
φορές σε βάρος των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Έτσι, στο μυαλό των
περισσοτέρων, η ανάπτυξη ταυτίζεται με την έννοια της οικονομικής μεγένθυσης, με
κύριο δείκτη το ρυθμό ανάπτυξης του Α.Ε.Π., δηλαδή αρκεί να πετύχουμε μεγένθυση
του κατά κεφαλήν εισοδήματος για να είμαστε βέβαιοι ότι βελτιώνουμε την ευημερία
των πολιτών μιας κοινωνίας. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά40. Ο δείκτης
αυτός αμφισβητείται από πολλούς αφού υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί

40

Παπανδρέου Ανδρέας-Σαρτζετάκης Ευτύχιος, “Βιώσιμη Ανάπτυξη:Οικονομική Επιστήμη και Διεθνές Θεσμικό
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να βελτιώνουν τη ζωή και το επίπεδο ευημερίας του ατόμου και τα οποία δεν
αντανακλώνται στο εισόδημα41. Αρκεί να αναφέρουμε ότι, αν η κατανομή του
εισοδήματος είναι άνιση, τότε η αύξηση του Α.Ε.Π. δεν οδηγεί κατ΄ανάγκη σε
εξάλειψη της φτώχειας, αλλά, ενδεχομένως σε περαιτέρω εισοδηματικές ανισότητες,
ενώ η έλλειψη σημαντικών στοιχείων, όπως το αίσθημα ασφάλειας, η εμπιστοσύνη
των πολιτών στο κράτος, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η αίσθηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης (υποκειμενικό στοιχείο) δεν υπολογίζονται και δεν
καταγράφονται στο ΑΕΠ με αρνητικό πρόσημο, όπως ίσως θα έπρεπε. Για
παράδειγμα, μια μεγάλη οικολογική καταστροφή (πετρελαιοκηλίδα PrestigeΝοέμβριος 2002, Ισπανία), καταγράφηκε ως αύξηση του ΑΕΠ, γιατί τα έξοδα
αποζημίωσης και περιορισμού της ζημίας, προσμετρήθηκαν θετικά στον υπολογισμό
του. Ως εκ τούτου, ο ορισμός της ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνον
τους στόχους αλλά και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και να
εμπεριέχει και ποιοτικά και όχι μόνο ποσοτικά στοιχεία. Επομένως η ανάπτυξη δεν
είναι δυνατόν να μετρηθεί ως χρηματική αξία και μόνον. Από τα ανωτέρω, γίνεται
κατανοητό, πως για την ορθή οριοθέτηση του όρου ανάπτυξη, θα πρέπει να
προσθέσουμε και την έννοια της βιωσιμότητας42. Δύο βασικές έννοιες παίζουν
κρίσιμο ρόλο στην πορεία της βιώσιμης ανάπτυξης, η ευθύνη όλων μας, ώστε οι
επόμενες γενεές να έχουν ίδιες και ίσες ευκαιρίες με εμάς και η στάθμιση των τριών
πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή της κοινωνικής συνοχής, της
περιβαλλοντικής φροντίδας και της οικονομικής βιωσιμότητας, ώστε να προκύψει η
πρόοδος που θα βελτιώσει τις σημερινές συνθήκες διαβίωσης, αλλά και θα
δημιουργήσει ευκαιρίες για το μέλλον43. Άρα, η ανάπτυξη με όρους μόνο
οικονομικούς ανήκει στο παρελθόν, ενώ ο ορισμός που δόθηκε στη Διεθνή
Συνδιάσκεψη του Ρίου (1992), όπου και συνδέθηκε για πρώτη φορά η έννοια του
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περιβάλλοντος με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ήταν απλός και
κατανοητός και έλεγε ότι βιώσιμη ανάπτυξη είναι ¨η ανάπτυξη που παρέχει
μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, φροντίζοντας τις
ανάγκες της παρούσας, αλλά και των μελλοντικών γενεών¨.44
Η συζήτηση περί Βιώσιμης Ανάπτυξης διευρύνει την έννοια της ανάπτυξης στις εξής
δύο κατευθύνσεις: (α) η ανάπτυξη πρέπει να επιδιωχθεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και
όχι μόνον οικονομικά, και (β) η ανάπτυξη πρέπει να επιτυγχάνεται με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μην μειώνονται οι δυνατότητες των μελλοντικών γενεών, διασφαλίζοντας
τους ίσες ευκαιρίες με την σύγχρονη γενεά. Παράλληλα με την ανωτέρω θεώρηση, η
έννοια της ανάπτυξης, πρέπει να ερευνηθεί και ως επέκταση των βασικών ελευθεριών
των πολιτών. Αυτή η προοπτική αναγνωρίζει την ύπαρξη και άλλων παραμέτρων που
συνθέτουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και συνδέονται με ένα καλύτερα οργανωμένο
σύστημα υγείας, με ασφαλή και μόνιμη απασχόληση, με μια περισσότερο ασφαλή
κοινωνία, με ένα κράτος δικαίου, με ελευθερία έκφρασης και ελεύθερη ροή
πληροφοριών, με την ισότητα των φύλων, με μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με
λογοδοσία θεσμών. Συνεπώς, αν όλα τα παραπάνω επηρεάζουν την αναπτυξιακή
τροχιά μιας χώρας, τότε είναι δυνατόν να ισχυριστούμε πως η ύπαρξη Δημοκρατίας
αποτελεί στοιχείο του πυρήνα της ανάπτυξης και ειδικότερα της βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης45.
Τελικά, η ανάπτυξη απορρέει από το συνδυασμό παραγόντων και συνθηκών, που
επιτρέπουν την εκκίνησή της, δημιουργώντας μια θετική δυναμική. Είναι μια
μακροπρόθεσμη διαδικασία, που δεν επιδέχεται, απλά, μόνο την εφαρμογή
οικονομικών συνταγών. Για να τεθεί σε λειτουργία η αναπτυξιακή λειτουργία,
χρειάζεται ένα ευνοϊκό πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον και
υπόστρωμα. Χρειάζονται ατομικές πρωτοβουλίες – επενδύσεις, θέληση ύπαρξη ενός
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σταθερού θεσμικού πλαισίου, απαιτεί ένα Κράτος δικαίου όπου οι κανόνες του
¨παιχνιδιού¨ είναι διαφανείς και γνωστοί στους δρώντες εκ των προτέρων, ενώ τυχόν
κυρώσεις να επιβάλλονται πραγματικά σε αυτούς που τους καταστρατηγούν46.

1.8 Αντικειμενικές προϋποθέσεις που συντελούν στην
οικονομική ανάπτυξη
Για να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη, πέρα από την πρόθεση και τις προσπάθειες
της κοινωνίας και του Κράτους, θα πρέπει να συνυπάρχουν και κάποιες άλλες
προϋποθέσεις που αντικειμενικά επιτρέπουν ή όχι την επίτευξη του στόχου αυτού.
Οι φυσικοί πόροι: η σημασία του παράγοντα αυτού στην οικονομική ανάπτυξη είναι
εύκολα κατανοητή. Χώρες με αφθονία ποιοτικών φυσικών πόρων (καλλιεργήσιμη γη,
δάση, αποθέματα ορυκτών κ.λπ.) έχουν καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξης απ' ότι
άλλες χώρες που είναι φτωχές σε τέτοιους πόρους.47
Οι ανθρώπινοι πόροι - κεφάλαιο: προκειμένου να αξιοποιηθούν οι φυσικοί πόροι
πρέπει να μεσολαβήσει ο ανθρώπινος παράγοντας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το
μορφωτικό επίπεδο και η ανάπτυξη ορισμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων του
εργατικού δυναμικού. Οι δαπάνες που γίνονται για τη βελτίωση των γνώσεών του,
των δεξιοτήτων του ακόμη και της προστασίας της υγείας του, θεωρούνται
επενδυτικές δαπάνες που επιφέρουν αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση των
δεικτών της οικονομίας. (47)
Υποδομές: η οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί, αν στερείται υλικού κεφαλαίου
όπως εργοστάσια, μηχανήματα και εργαλεία, λιμάνια, αεροδρόμια, οδικές αρτηρίες
κ.λπ.. (47)
Η τεχνολογία: η τεχνολογική εξέλιξη, επέτρεψε όχι μόνο τη βελτίωση του τρόπου
παραγωγής ή τη δημιουργία νέων προϊόντων, αλλά και την εκμετάλλευση νέων
46
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πηγών, τη βελτίωση των συγκοινωνιών και επικοινωνιών καθώς και άλλες
μικρότερης σημασίας βελτιώσεις, που το αθροιστικό τους αποτέλεσμα στην
οικονομία ήταν σημαντικό. 48
Εξειδίκευση: Η εξειδίκευση της εργασίας δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να
απασχολεί κάθε άτομο σύμφωνα με τα ιδιαίτερα προσόντα του για αποφυγή
σπατάλης χρόνου, επιτρέποντας την αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων. Βεβαίως,
πρέπει να επισημανθεί ότι σήμερα, λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού των
επιχειρήσεων και της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου των τελευταίων δύο δεκαετιών,
τα εργατικά χέρια υποκαθίστανται σιγά σιγά από πλήρως αυτοματοποιημένες μηχανές
παραγωγής, που έχουν ανάγκη μικρής μόνο συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα,
γεγονός που οδηγεί τα τελευταία χρόνια στη λεγόμενη ¨ευέλικτη¨ εξειδίκευση των
εργαζομένων (φθηνό και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό). (48)

1.9 Έννοια Πολιτικής Οικονομίας
Η διαπιστωμένη αδυναμία των δυνάμεων της αγοράς να επιτύχουν αποτελέσματα
επιθυμητά στο κοινωνικό σύνολο, κατέστησε αναγκαία την κρατική επέμβαση προς
διόρθωση του μηχανισμού αυτού, ώστε να βελτιωθεί η επίδοση του οικονομικού
συστήματος. Με τον όρο ‘πολιτική’ νοείται το σύνολο των ενεργειών ή ακριβέστερα,
ο προσδιορισμός των καλύτερων δυνατών μέσων, προκειμένου να επιτευχθούν
ορισμένα επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία έχουν οριστεί ως ¨σκοποί¨. Με άλλα
λόγια, το Κράτος θέτει σκοπούς (επιδιώξεις) και χρησιμοποιεί εκείνα τα μέσα
(μηχανισμούς), τα οποία μόνον εκείνο μπορεί να ενεργοποιήσει και όχι π.χ. οι
ιδιώτες, και αυτό γιατί μόνο οι δημόσιες αρχές έχουν την δυνατότητα ρυθμιστικής
παρέμβασης. Συνήθεις επιδιώξεις (σκοποί) της κυβερνητικής πολιτικής μπορεί να
είναι: • Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού • Η προστασία της
ελευθερίας έκφρασης και της έννομης τάξης • Η προστασία του περιβάλλοντος • Η
πολιτιστική ανάπτυξη κ.ά. Η πραγματοποίηση των σκοπών αυτών, πολλές φορές
απαιτεί την χρησιμοποίηση οικονομικών πόρων, ακόμα και αυτών που βρίσκονται σε
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ανεπάρκεια. Τούτο σημαίνει, ότι η κυβερνητική πολιτική δεν μπορεί να ικανοποιήσει
το σύνολο των επιδιώξεών της αλλά θα πρέπει να κάνει επιλογές των στόχων της, οι
οποίοι πολλές φορές είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Η υλοποίηση αυτή της
επιδίωξης των στόχων με την ηθελημένη παρέμβαση της κυβέρνησης στην
οικονομική ζωή ενός τόπου καλείται πολιτική οικονομία. 49
Η έννοια αυτή, εμπεριέχει και το στοιχείο της αποτελεσματικότητας, ένα
δεοντολογικό κριτήριο που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθούν οι επιδράσεις που
έχουν οι πόροι και η χρήσή τους στην ευημερία των ατόμων. Το κριτήριο της
αποτελεσματικότητας ικανοποιείται, όταν οι πόροι που χρησιμοποιούνται, μέσα σε
μια ορισμένη χρονική περίοδο, είναι δυνατόν να βελτιώσουν συνολικά τη ζωή
κάποιου ατόμου χωρίς όμως να μειωθεί η ευημερία κάποιου άλλου 50. Επομένως η
πολιτική οικονομία ασχολείται με 2 ερωτήματα (α) ποιες πρέπει να είναι οι επιδιώξεις
και (β) ποιοι πρέπει να είναι οι τρόποι ενέργειας για την αποτελεσματικότερη
πραγματοποίηση αυτών των επιδιώξεων. Η έννοια της αποτελεσματικότητας αποτελεί
την πεμπτουσία της οικονομικής σκέψης. Η δεδομένη ανεπάρκεια των οικονομικών
πόρων (φυσικοί, όπως για παράδειγμα πετρέλαιο, ξυλεία, νερό, και τεχνητοί πόροι –
επίπεδο τεχνολογίας και διαθέσιμα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών) σε συνδυασμό με τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό
αναγκών που καλούνται οι πόροι αυτοί να καλύψουν, απαιτούν την διαχείριση των
πόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται όσο γίνεται περισσότερες ανάγκες με
τη χρήση δεδομένου μεγέθους πόρων. (49)
Με βάση τα ανωτέρω, πολιτική οικονομία είναι εκείνο το πεδίο έρευνας, όπου
πολιτική και οικονομία μελετώνται μέσα από το πρίσμα της αλληλεξάρτησης, με
απώτερο στόχο την ορθότερη κατανόηση του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου
οικονομικοπολιτικού περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί με τη βοήθεια των
οικονομικών και πολιτικών μέσων που διαθέτει, ώστε να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο
ικανοποίησής του. Συνεπώς, η οικονομία και η πολιτική συνυπάρχουν ως πεδία
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έρευνας και δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται απομονωμένα, καθώς μόνο μέσα από
την ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της σχέσης είναι δυνατόν να εξάγουμε
συμπεράσματα για το πώς μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία
της αγοράς και της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας που πηγάζει από τους
εκάστοτε κρατικούς μηχανισμούς51.
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ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατηγοριοποίηση) ΜΕΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ
2.1 Δημοκρατική Διακυβέρνηση
Ένα σύστημα διακυβέρνησης για να ονομαστεί Δημοκρατικό, θα πρέπει προφανώς να
προέρχεται και να εκφράζει ταυτοχρόνως το λαό. Μέσα από αυτή τη διαδρομή,
νομιμοποιούνται οι αποφάσεις της κρατικής εξουσίας και αποφεύγονται εκρήξεις της
λαϊκής μάζας. Πυρήνας, συνεπώς, μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης, αποτελεί ο
λαός52.
Ένα δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της λαϊκής
κυριαρχίας, δηλαδή στην ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του λαού,
προστατεύοντας έτσι το γενικό εθνικό συμφέρον. Η ανωτέρω θέση, υπήρξε και
ξεκάθαρη επιθυμία του Συνταγματικού Νομοθέτη, ο οποίος ιδανικά αποτύπωσε αυτή
τη γενική αρχή στο άρθρο 1§3 Συντάγματος, αναφέροντας ότι ''όλες οι εξουσίες
πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπερ αυτού...''. Γίνεται κατανοητό, ότι ένα τέτοιο
σύστημα προϋποθέτει, ότι πολλές διοικητικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε
τοπικό επίπεδο, δηλαδή στο πλέον κοντινότερο επίπεδο προς τον πολίτη, καθώς έτσι
ενθαρρύνεται η συμμετοχή του σε τοπικά ζητήματα, τα οποία αυτός γνωρίζει
καλύτερα, ενώ από τις όποιες αποφάσεις, αυτός θα επηρεαστεί πρώτος. Η παραδοχή
αυτή φαίνεται να μεριμνά και για τις μειονότητες (σε σχέση με το συνολικό
πληθυσμό) που, όμως αποτελούν σημαντικό πληθυσμιακό τμήμα της τοπικής
κοινότητας, οι οποίες, πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτές τις
διαδικασίες, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση (αν για παράδειγμα υπήρχε μόνο δικαίωμα
κοινοβουλευτικής τους αντιπροσώπευσης) οι ανάγκες τους δε θα κατάφερναν ποτέ να
γίνουν προτάσεις53.
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κεφ.7,

available

www.ebooks.edu.gr/modules/ebooks/show.php/DSGL-C109/67/540,1956/, [επισκ.03/07/2016]
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Theodosiou Leonidas “Δημοκρατία και Διακυβέρνηση: Μία κραυγαλέα αντίφαση ή μία σχέση συγκερασμού”,
available from www.athensdialogues.chs.harvard.edu/cgi-bin/WebObjects/athensdialogues.woa/wa/dist?dis=102,
χ.χ., επίσκ. 03/07/16
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Θεσμοί, όπως το δημοψήφισμα (το οποίο εκλαμβάνεται από πολλούς ως λαϊκή
νομοθετική πρωτοβουλία), ενισχύουν τον εκδημοκρατισμό της διακυβέρνησης, αφού
οδηγούν, πιθανώς, σε ορθότερες αποφάσεις με μικρό πολιτικό κόστος, ενώ συντελούν
και στην εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς, καθώς ελαχιστοποιούνται τα στοιχεία
ιδιωτικής βούλησης της εκάστοτε κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων54.
Ωστόσο, όμως, χρειάζεται προσοχή και πρέπει να επισημανθεί, ότι δε θα πρέπει να
παραγνωριστούν, στο ανώτερο επίπεδο λήψης αποφάσεων, οι ανάγκες των
μειοψηφιών, μέσα από όλο αυτό το σύστημα της κυριαρχικής βούλησης της
πλειοψηφίας, αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται να δίδεται κάθε φορά ο δέον σεβασμός
και προσοχή. (54)

Φωτο 3, Περί … Δημοκρατίας, πηγή: διαδίκτυο, www.candianews.gr/2014/09/19/peri-dimokratias/
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Theodosiou Leonidas “Δημοκρατία και Διακυβέρνηση: Μία κραυγαλέα αντίφαση ή μία σχέση συγκερασμού”,

available from www.athensdialogues.chs.harvard.edu/cgi-bin/WebObjects/athensdialogues.woa/wa/dist?dis=102,
χ.χ., επίσκ. 03/07/16
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2.2 Εναλλακτική Διακυβέρνηση
Η πολιτική πραγματικότητα σήμερα στην ΕΕ, χαρακτηρίζεται από πολιτικές των
ολίγων που νέμονται την εξουσία, ιδιωτικοποιώντας τον κοινό πλούτο σε πολλές
περιπτώσεις, αφοπλίζοντας το κοινωνικό κράτος, αποδομώντας το συγκροτημένο
συνδικαλισμό, καθώς θεωρούν ότι αυτές οι πρακτικές θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη.
Πρόκειται, όμως, για τεχνοκρατικές λύσεις, ερήμην των πολιτών, που τείνουν να
υποκαταστήσουν τη δημοκρατική ρύθμιση των προβλημάτων, λύσεις που συχνά
απέχουν από τις εξατομικευμένες ανάγκες της καθημερινής πραγματικότητας της
τοπικής κοινωνίας 55.
Μια εναλλακτική διακυβέρνηση απαιτεί αλλαγή στο παραγωγικό της μοντέλο, με
αναπροσανατολισμό της ανάπτυξης σε βιώσιμες πρακτικές, με παράλληλη στήριξη
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Χρειάζεται, δηλαδή, μια συνολική αλλαγή πολιτικών56.
Μια εναλλακτική διακυβέρνηση απαιτεί προοδευτικούς ανθρώπους και συνεργασίες
εντός και εκτός κομμάτων, οι οποίοι αναλύοντας την εποχή τους, θα μπορούν να
αφουγκραστούν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κοινωνίας, θα επιδιώξουν την
επαφή και την επικοινωνία με τα σύγχρονα ιδεολογικοπολιτικά ρεύματα και τελικά,
θα προσπαθήσουν να διατυπώσουν μία ολοκληρωμένη πρόταση για το παρόν, αλλά
και για το μέλλον. Ταυτοχρόνως, απαιτείται η καλά οργανωμένη και μαζική
συνδρομή των ίδιων των πολιτών, οι οποίοι είναι δυνατόν να συνδράμουν στο νέο
επιδιωκόμενο προσανατολισμό της χώρας, ώστε αυτή να συνεχίσει να δημιουργεί
ανεμπόδιστα και να εξελίσσεται. Για να πετύχει, όμως, αυτό το διαφορετικό μοντέλο
σύνθεσης και συνεργασίας, χρειάζεται ουσιαστικές τεκμηριωμένες προτάσεις κι όχι
ευκαιριακές, χρειάζεται χρόνος, προσπάθεια και κινητοποίηση. Πρέπει να μείνουν
στην άκρη οι κομματικές σκοπιμότητες και αναντίρρητα να βρεθούν δημόσιες
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Βακαλούλης Μιχάλης, “Κλονισμένη ηγεμονία και εναλλακτική διακυβέρνηση”, αναρτήθηκε 04/01/15,

available from www.vakaloulis.wordpress.com/κλονισμένη-ηγεμονία-και-εναλλακτική/, επίσκ. 07/08/16
56
Τρεμόπουλος Μιχάλης, “Απαραίτητη η εναλλακτική διακυβέρνηση της χώρας”, συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ,
09/09/14, available from www.newsbeast.gr/politiki/arthro/727724/aparaititi-i-enallaktiki-diakuvernisi-tis-horas,
επίσκ. 07/08/16
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πολιτικές με προοδευτικό χαρακτήρα, που θα οδηγήσουν σε κοινές πρωτοβουλίες
εντός και εκτός της Βουλής. Άλλωστε, καμία ιδέα δε μπορεί να μπολιάσει και να
πείσει την κοινωνία μας, αν δεν υπάρξουν συνεργασίες και ευρείες κοινωνικές
συμμαχίες 57.
Κατόπιν των ανωτέρω, είναι δυνατόν να ορίσουμε ως εναλλακτική διακυβέρνηση,
τον τρόπο που ένα σύνολο ανθρώπινου δυναμικού, προερχόμενο από διαφορετικούς
κομματικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους, σχηματίζουν ένα δίκτυο, και που
πέρα από την όποια άρνηση ή κριτική, θέλουν να καταθέσουν ιδέες που να μπορούν
να μετουσιωθούν σε προτάσεις και κατόπιν να γίνουν εφαρμογές, προκαλώντας
μεταρρυθμίσεις και ώριμες ανατροπές, ώστε η πολύπλευρη κρίση (οικονομική,
κοινωνική, περιβαλλοντική) και το αδιέξοδο μοντέλο ανάπτυξης που πλήττει πολλές
νότιες χώρες της ΕΕ και ιδιαίτερα την Ελλάδα, να ξεπεραστεί και να δώσει ελπίδα58.

57

Κοντογεώργης Θανάσης, “Η προοδευτική εναλλακτική του ΝΑΙ”, άρθρο στην ''ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ'', 18-12-15,
available from www.kathimerini.gr/842817/opinion/epikairothta/politikh/h-proodeytikh-enallaktikh-toy-nai, επίσκ.
07/08/16
58

Αντωνόπουλος Γιώργος (αντιπρόεδρος ΔΣ Πυλαίας-Χορτιάτη), “Δίκτυο εναλλακτικής διακυβέρνησης για τη
βιωσιμότητα”, συνέντευξη τύπου στο Κέντρο Πολιτισμού <<Χρ. Τσακίρης>>, Σταυρούπολη, αναρτήθηκε
21/10/2014, available from www.serrestv.gr/tv/article_read.php?a=10083, επίσκ. 07/08/16

30

Θάλεια Κατσαρίδου, ΠΜΣ <<Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση>>

2.3 Χρηστή Διακυβέρνηση
“Good governance is perhaps the single most important factor
in eradicating poverty and promoting development.”
H. E. Mr. Kofi Annan, Secretary-General of the United Nations

Ο όρος της ''χρηστής διακυβέρνησης'' ή ''καλής διακυβέρνησης'', όπως ήδη
προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας (κεφ.1.3),
πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 με αφορμή την αναπτυξιακή
βοήθεια σε χώρες του τρίτου κόσμου, ως απαραίτητη προϋπόθεση λήψης αυτών των
προγραμμάτων βοήθειας.
Σ΄ αυτήν την πρώιμη φάση, η έννοια της Χρηστής Διακυβέρνησης, σχετίζονταν με
τον τρόπο που ολόκληρες χώρες ή ακόμα και περιφέρειες αυτών, διοικούνταν ή
έπρεπε να διοικούνται, σε ό,τι έχει σχέση με τα θέματα της ανάπτυξης. Σήμερα, στο
πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης, απαιτείται οι αποφάσεις να λαμβάνονται με την
ενεργή συμμετοχή τριών βασικών κοινωνικών ομάδων, της Κυβέρνησης, του
ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ59, ενώ θα πρέπει ταυτοχρόνως
να στηρίζονται και στις αρχές της καλής διακυβέρνησης (βλ. κεφ. 1.6 της παρούσης
εργασίας).

φωτό 4, Good Governance, πηγή: διαδίκτυο, www.iguru.gr/2015/07/27/49785/european-commission-digitalagenda-for- europe-a-europe-2020-initiative/

59

Σαρρή Κατερίνα, ''Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:Μία ευκαιρία για καλύτερη Διακυβέρνηση με επίκεντρο τον
πολίτη-Η
Ελληνική
περίπτωση''
(τελική
εργασία),
Αθήνα
2010,
available
from
www.ekdd.gr/ekdd/files/ergasies_esdd/20/2/1487.pdf, επίσκ. 09/08/16
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Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα60, η ''καλή'' διακυβέρνηση οφείλει να
χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία61:
•

να είναι συμμετοχική, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών
και των ανδρών, των φτωχών και των μειονοτήτων, της νεολαίας, των
ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ομάδων, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία



λήψης των αποφάσεων
•

να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας, δηλαδή κάθε
είδους πληροφορία να είναι διαθέσιμη προς όλους τους διακυβευματούχους,
ενώ όταν το απαιτούν οι συνθήκες, να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες



κυρώσεις
•

οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις να είναι ποιοτικές, χωρίς αποκλεισμούς,
δημιουργώντας ένα υγιές πλαίσιο που θα προωθεί την ιδιωτική πρωτοβουλία,



επιδιώκοντας την ευρεία συναίνεση του κοινωνικού συνόλου
•

να συμπορεύεται με την έννοια του Κράτους Δικαίου, προστατεύοντας τα
ανθρώπινα δικαιώματα και παρέχοντας φυσική ασφάλεια απέναντι σε κάθε
μορφή βίας και εξαναγκασμού, την οποία οφείλει να συνδυάσει με την



εύκολη, έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη
•

να είναι ευέλικτη και αποτελεσματική, δηλαδή ανεξάρτητη από πολιτικές
πιέσεις, παράγοντας δράσεις κατάλληλες προς τις ανάγκες της κοινωνίας με
χρήση των πόρων που είναι διαθέσιμοι και παρέχοντας ποιοτικές Δημόσιες



υπηρεσίες
•

τελικός επιδιωκόμενος στόχος της χρηστής διακυβέρνησης, πρέπει να είναι η
ελαχιστοποίηση της διαφθοράς, ώστε να περιοριστούν τα οφέλη που
προσπορίζονται οι “μονάδες” και να ωφεληθεί το σύνολο της κοινωνίας.

60

World Bank (1994). Governance: The World Bank’s Experience. Washington DC., επίσκ. 02/11/16

61 UNESCAP, ''Good governance and the MDGs'', Μάρτιος 2004-Δεκέμβριος 2006, σελ. 2-3 §1.2, available from
www.unescap.org/sites/default/files/Gonernance.pdf, επίσκ. 09/08/16, and UNESCAP, ''What is Good
Governance?'', σελ.1-3, Bangkok, x.x., available from www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf ,
επίσκ. 09/08/16
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Η πληρέστερη αποτύπωση της Διακυβέρνησης με αυτό το περιεχόμενο απαντάται
στην Αυστραλία, χώρα με αδιαμφισβήτητο πρωτοποριακό ρόλο στην εξέλιξη των
νέων θεωριών οργάνωσης και διοίκησης. Ως Διακυβέρνηση ορίζεται «η δημιουργία
ενός πλαισίου που διασφαλίζει μια ισχυρή κρατική διοίκηση, η οποία μπορεί να
θεωρηθεί ότι αποτελεί τον μηχανισμό με τον οποίο μπορούμε να εμποδίσουμε τις
ανεπιθύμητες δράσεις της διοίκησης, χωρίς, ωστόσο, να αναστείλουμε την ευελιξία
και την καινοτομία, που είναι απαραίτητα στις σημερινές συνθήκες. Η πρόκληση που
αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση ως ολότητα είναι να εγγυηθεί ένα σύστημα
διοίκησης που να μπορεί να παράσχει στους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς μια
διαφανή και έντιμη διακυβέρνηση και, ταυτόχρονα, να μειώσει τα γραφειοκρατικά
εμπόδια με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας»
62

.

Από την ανωτέρω παράθεση των στοιχείων, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η χρηστή
διακυβέρνηση είναι ένας ιδανικός τρόπος διοίκησης, με στοιχεία Δημοκρατικά, ο
οποίος, είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Πολύ λίγες χώρες και κοινωνίες έχουν έρθει
κοντά στην επίτευξη της καλής διακυβέρνησης στο σύνολό της. Ωστόσο, για να
εξασφαλιστεί η ανθρώπινη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει οι αποφάσεις που
λαμβάνονται και οι δράσεις που τελικά επιλέγονται, να κατευθύνονται από αυτό το
''ιδανικό'', με στόχο να το καταστήσουν πραγματικότητα63.

62

Ryan, C. & Ng, C. Public Sector Corporate Governance Disclosures: An examination of Annual
Reporting Practices in Queensland¨, Vol. 59, Νο 2, σσ. 11-23, 2000, Australian Journal of Public
Administration,
available
from
www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/3412/12934.PDF?sequence=1
,
επίσκ.
02/11/16
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UNESCAP, ''What is Good Governance?'',
σελ. 1-3, Bangkok,
www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf , επίσκ. 09/08/16
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3. Αφρική. Η γη των......μεγάλων ''ευκαιριών'' - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η Αφρική, η ήπειρος των 54 πλήρως αναγνωρισμένων κυρίαρχων κράτων, των εννιά
περιοχών και των δύο de facto ανεξάρτητων κρατών με περιορισμένη αναγνώριση64,
των χιλιάδων φυλών, των εκατοντάδων διαλέκτων και των ατελείωτων συρράξεων,
προσπαθεί ακόμα να βρει το ρόλο της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, έξι σχεδόν δεκαετίες
μετά την τυπική φυγή των αποικιοκρατικών δυνάμεων.
Η ιστορία έχει δείξει ότι για να μπορέσει να ξεφύγει μια οικονομία από την
στασιμότητα και να εισέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης απαιτεί σημαντικές αλλαγές στην
λειτουργία του κράτους. Αυτές οι αλλαγές, σε πολλές περιπτώσεις δεν προωθούνται
από αυτούς που ασκούν πολιτική στις χώρες της Αφρικής, προκειμένου να μην
κινδυνέψουν να χάσουν την εξουσία και ως εκ τούτου αντιστέκονται διατηρώντας τα
ισχύοντα πολιτικά δεδομένα. Πέρα από τις αλλαγές που απαιτούνται για μια
καλύτερη ποιότητα διακυβέρνησης χρειάζονται και αλλαγές στην κουλτούρα της
ίδιας της κοινωνίας, κάτι, που βεβαίως απαιτεί μια περίοδο σταδιακής προσαρμογής,
ώστε να καλλιεργηθεί η απαιτούμενη κουλτούρα αξιών στους πολίτες.65
Τα κράτη της υποσαχάριας Αφρικής μπορούν να υιοθετήσουν οικονομικές πολιτικές,
ακόμα και θεσμούς από τις ήδη αναπτυγμένες χώρες, ώστε να επιτύχουν καλύτερα
αποτελέσματα. Φυσικά αυτού του είδους η μίμηση δεν είναι αρκετή από μόνη της
ώστε να οδηγήσει σε πετυχημένη οικονομική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια απαιτείται
προσαρμογή ώστε να λειτουργήσουν σωστά οι «εισαγόμενες» πολιτικές. 66

64

Διαδίκτυο : https://el.wikipedia.org/wiki/Αφρική , επίσκ 17/11/16

65
ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, «Θεσμική προσέγγιση για τα αίτια της φτώχειας στην υποσαχάρια
Αφρική» , Κεφ. 1, Σελ 25-26, Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 2011, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστήμιου Κρήτης, available from www.openarchives.gr/view/492645 επίσκ. 29/10/16
66ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, «Θεσμική προσέγγιση για τα αίτια της φτώχειας στην υποσαχάρια Αφρική», Κεφ.
1, Σελ 27, Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 2011, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Κρήτης,
available from www.openarchives.gr/view/492645 επίσκ. 29/10/16
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3.1 Προβλήματα χωρίς...τέλος

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής Τάμπο Μ’Μπέκι έκανε λόγο για την
«Αφρική του 21ου αιώνα», μια νέα δημοκρατική ήπειρο που θα κατακτούσε τον νέο
αιώνα. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, όμως, ο ίδιος απέτυχε και
κατέστησε τη χώρα του παγκόσμια πρωταθλήτρια εισοδηματικών ανισοτήτων.
Αντίστοιχα, ο πρώην πρόεδρος της Αιθιοπίας Μελές Ζενάουι προειδοποιούσε το
2009, ότι περισσότερα από τα μισά κράτη της Αφρικής είναι ή πρόκειται να γίνουν
«αποτυχημένα» κράτη. Ο ίδιος δεν έκανε τίποτα για να αλλάξει το δικό του κράτος,
πουλώντας 300.000 τ.χλμ. γης σε ξένες εταιρίες, αποκλείοντας τους λιμοκτονούντες
ντόπιους χωρίς να τους αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα, θεωρώντας πως η γη και τα
νερά είναι αντικείμενο πώλησης και κέρδους για τους λίγους, και όχι φυσικό
δικαίωμα και πηγή ζωής.67
Η Υποσαχάρια Αφρική είναι πλούσια σε μεταλλεύματα, εξάγοντας σημαντικές
ποσότητες χρυσού, ουρανίου, σιδήρου, χαλκού κλπ, ενώ παράγει το 49% των
διαμαντιών παγκοσμίως. Επιπλέον, είναι πόλος έλξης, κυρίως για τον δυτικό κόσμο,
εξαιτίας των αποθεμάτων πετρελαίου που έχει. Κυρίαρχη δραστηριότητα στην
υποσαχάρια Αφρική ήταν και είναι η γεωργία με πολυάριθμες καλλιέργειες καφέ,
βαμβάκι, ζαχαρότευτλα, κλπ. Πρόκειται λοιπόν για μία περιοχή με πολλές
οικονομικές δυνατότητες. 68
Ωστόσο με τον πλανήτη σε μία μεγάλη οικονομική αλλά κυρίως περιβαλλοντική
κρίση, η Αφρική παραμένει η φτωχότερη ήπειρος και φαίνεται να μην έχει
προοπτικές. Τα χρόνια πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, σε
συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές, έχουν επιφέρει τρομακτικές καταστροφές σε
μεγάλα τμήματα της ηπείρου, κυρίως εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της
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έλλειψης υποδομών και εξοπλισμών. Με τα περισσότερα από τα μισά κράτη της
ηπείρου να έχουν χαρακτηριστεί ή να κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν αποτυχημένα
(“failed state”) οικονομικά, οι προοπτικές της νέας γενιάς στην ήπειρο μοιάζουν
εξαιρετικά δυσοίωνες, παρόλο που ένα μέρος αυτής χαρακτηρίζεται ως μορφωμένο
εργατικό δυναμικό, και το οποίο μέσα από εξεγέρσεις, κυρίως στο βόρειο τμήμα,
προσπάθησε να ανατρέψει δεδομένα δεκαετιών (δικτατορικά καθεστώτα με ή χωρίς
δημοκρατικό ΄΄περίβλημα΄΄), χωρίς όμως στοιχειώδη βελτίωση, τουλάχιστον για τα
μεγαλύτερα πληθυσμιακά τμήματα.69
Και ενώ υπάρχουν εντυπωσιακές αλλαγές στην σύγχρονη Αφρική, τόσο στην
κοινωνική ζωή ( μεγαλύτερη εργατική τάξη σχεδόν όσο και η αγροτική, αύξηση των
μικρών ιδιοκτητών, ανάπτυξη μικρής αλλά ισχυρής καπιταλιστικής ελίτ)70, όσο και
στη σχέση της με την παγκόσμια οικονομία (όπου οι Αφρικανοί στο παρελθόν
«πουλούσαν» σκλάβους στους Ευρωπαίους ως εργάτες, ενώ σήμερα πουλάνε την
εργασία τους στους καπιταλιστές Ευρωπαίους και Αφρικανούς)71 , η Αφρική
συνεχίζει να πάσχει από σημαντικά δομικά προβλήματα, τα οποία ενδεικτικά
συνοψίζονται: σε οικονομική κακοδιαχείριση, σε μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού
και τοπικής διαφθοράς, στο δημοκρατικό έλλειμμα και στην έλλειψη εθνικής
συνοχής, στις εμφύλιες διενέξεις, απόρροιες τόσο του αποικιοκρατικού ζυγού, όσο
και της μετέπειτα τεχνητής δημιουργίας των νέων κρατών, καθώς και στην
κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της οποίας πολλές φορές καθιστούν αδύνατη την
παραμονή σε τεράστια τμήματα γης, δημιουργώντας μεταναστευτικά κύματα, στην
εξάρτηση των περισσότερων κυβερνήσεων από ξένες κυβερνήσεις και εταιρικά ξένα
συμφέροντα, καθώς και στις νέες εστίες αποσταθεροποίησης που δημιούργησαν οι
ισλαμιστές. (69)
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3.2 Προβλήματα των νέων ''τεχνητών'' κρατών

Οι χώρες της Αφρικής ανεξαρτητοποιήθηκαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία κατά
τις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Σε αντίθεση, όμως, με τα περισσότερα κράτη της
ευρωπαϊκής και της αμερικανικής ηπείρου, όπου η έννοια του έθνους-κράτους έχει
λίγο ή πολύ εμπεδωθεί από τους πληθυσμούς, στην Αφρική ελάχιστα είναι τα κράτη
που έχουν συμπαγή εθνική συνοχή και ενιαία ταυτότητα, όπως για παράδειγμα η
Αίγυπτος ή η Αιθιοπία, καθώς υπάρχουν πάνω από 15 κύριες φυλές, με πληθυσμούς
άνω των 10 εκατομμυρίων και χιλιάδες άλλες μικρότερες, ενώ οι γλώσσες και οι
διάλεκτοι που ομιλούνται, είναι χιλιάδες.72
Η χάραξη των συνόρων, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των αποικιακών
δυνάμεων, που αν και ήδη είχαν αποχωρήσει από τα Αφρικανικά εδάφη, οι νέες
ντόπιες ηγεσίες αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ξανά στους παλιούς ηγεμόνες για
βοήθεια, καθώς δεν υπήρχε καμία υποδομή, ενώ ταυτοχρόνως έπρεπε να
συνεργαστούν με το φτωχό, αγράμματο και διαιρεμένο πληθυσμό σε φυλές, ένα
δεδομένο που δυσκόλευε περαιτέρω το ''νέο'' ξεκίνημα της Αφρικανικής ηπείρου. Η
κεντρική ιδέα που επικράτησε, ήταν η δημιουργία κρατών γύρω από μία-δύο
κεντρικές φυλές. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η κυνική μαθηματική σκέψη,
πολλές φυλές τεχνηέντως διασπάστηκαν σε διαφορετικές πλευρές των συνόρων.
Αυτή η διαίρεση ίδιων φυλών σε διαφορετικές χώρες, οδήγησε σε ατελείωτους
εμφύλιους πολέμους, οι οποίοι συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. (72)
Τα περισσότερα από αυτά τα τεχνητά νέα κράτη δεν είχαν την κοινωνική συνοχή που
απαιτείται για τη δημιουργία κρατών με σταθερό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον
και ανέλιξη, καθώς ήταν μια πολιτική ένωση φυλών στα χαρτιά, τελείως
διαφορετικών μεταξύ τους με έκδηλες αντιπαλότητες, κάτω απλά από μία κοινή
σημαία με κοινή πρωτεύουσα. (72)
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Οι πόλεμοι, αποτέλεσμα του τρόπου δημιουργίας αυτών των νέων Αφρικανικών
¨τεχνητών¨ χωρών, είναι στοιχείο της καθημερινής ζωής των ντόπιων σε πολλές
χώρες. Αυτές οι εμφύλιες διενέξεις, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε υποσιτισμό
και ξεσπάσματα ασθενειών, καταστάσεις που κάποιες φορές καταλήγουν στον θάνατο
περισσότερων ανθρώπων από ότι η ίδια η βία επιφέρει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η
Αφρική να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου. Οι ασθένειες,
όπως για παράδειγμα η ελονοσία ή το AIDS, καθώς είναι επαναλαμβανόμενες και
αδύνατον να εξαλειφθούν ή να περιοριστούν έχουν σημαντική επίδραση, όπως είναι
κατανοητό, στο ενήλικο εργατικό δυναμικό, το οποίο περιορίζεται σημαντικά, ενώ
και οι ευρύτερες επιδράσεις των επιδημιών έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο ίδιο το
εμπόριο αλλά και στον τουρισμό, καθώς οι έμποροι και οι εν δυνάμει τουρίστες
αποφεύγουν περιοχές με υψηλά ποσοστά μολυσματικών ασθενειών. Ακόμα οι
εκτεταμένες στρατιωτικές συγκρούσεις και αναταραχές έχουν αποδεκατίσει τον
εκπαιδευτικό τομέα στην ήπειρο. Σχολεία έχουν καταστραφεί, μαθητές και δάσκαλοι
έχουν σκοτωθεί, το εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδόν ανύπαρκτο.73

Η παρουσία των πρώην αποικιοκρατικών δυνάμεων για λόγους εμπορικούς και
οικονομικούς είναι συνεχής στην συντριπτική πλειοψηφία των Αφρικανικών κρατών
και έμελλε να αφήσει ένα σχεδόν μόνιμο αποτύπωμα. Η Αφρική, είναι μια ήπειρος με
άφθονους φυσικούς πόρους (χρυσό, πετρέλαιο, διαμάντια, κλπ) όπως τονίστηκε ήδη
στην παρούσα εργασία, ενώ το εμπόριο σκλάβων που διήρκησε για αιώνες
διασκόρπισε εκατομμύρια Αφρικανούς σε όλων τον κόσμο. Ακόμα και μετά την
κατάργηση της δουλείας, οι μητροπόλεις θέλοντας να ελέγχουν ευκολότερα τους
Αφρικανούς, αναζωπύρωναν ηθελημένα παλιές διαμάχες, δημιουργώντας εθνικές
συγκρούσεις.74
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Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι για τις περισσότερες χώρες της
υποσαχάριας Αφρικής το αποικιακό κληροδότημα των εκπαιδευμένων ιθαγενών ήταν
πραγματικά πολύ μικρό, ενώ η συμμετοχή των ντόπιων στις βιομηχανίες ήταν σχεδόν
ανύπαρκτη75, καθώς η γεωργία ήταν και είναι σε πολλές περιπτώσεις ο κυρίαρχος
τομέας δραστηριότητας του πληθυσμού για λόγους βιοποριστικούς. Βεβαίως οι
αποικιοκρατικές δυνάμεις κληροδότησαν και σύγχρονες υποδομές, όπως για
παράδειγμα σιδηροδρομικές γραμμές, δρόμους, τράπεζες, υπηρεσίες νερού με
απώτερο στόχο την ισχυροποίηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των
μητροπόλεων και των Αφρικανικών χωρών που είχαν υπό την κατοχή τους. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα, οι μητροπόλεις να δεσπόζουν στην οικονομική και πολιτική ζωή
αυτών των κρατών με την έννοια των δραστηριοτήτων που έλεγχαν. Όλο αυτό
συμβαίνει γιατί τα εθνικά κράτη της υποσαχάριας Αφρικής εξαρτώνταν από τις
μητροπόλεις, όχι μόνο εξαιτίας της δεδομένης και απαραίτητης οικονομικής
ενίσχυσης, αλλά και για την παροχή τεχνολογικών γνώσεων και υποδομών. Λίγο
πολύ δεν υπήρχε τομέας χωρίς εξάρτηση και ανάγκη παρουσίας των ξένων δυνάμεων
76

. Η εξάρτηση αυτή, νομοτελειακά οδηγούσε και οδηγεί σε παραοικονομία και

διαφθορά, μια κατάσταση που ακόμα και σήμερα παρατηρείται όταν συχνότατα
εταιρίες Ευρωπαϊκών ή και άλλων συμφερόντων είναι πολύ πιο ισχυρές σε κάποιο
κράτος από κάποια κυβέρνηση. Το έλλειμμα δημοκρατικών θεσμών και πολιτικών
δομών, οι ανισότητες και η φτώχεια, συνεχίζουν να κρατούν την ήπειρο όμηρο στις
διαθέσεις των ολίγων και στην τεράστια διαφθορά. Χώρες, όπως η Γκάνα, η οποία
δεν έχει γνωρίσει πραξικόπημα ή μη δημοκρατική κυβερνητική αλλαγή εδώ και δύο
δεκαετίες, είναι λαμπρές εξαιρέσεις.77
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Πενήντα και πλέον χρόνια μετά, η τεχνητή διαίρεση των λαών της Αφρικανικής
ηπείρου με την τεράστια εθνογλωσσική ποικιλία, αποτελεί και το μεγαλύτερο
εμπόδιο στην όποια προσπάθεια για ανάπτυξη, σε σύγκριση με άλλες περιοχές,
μιλώντας με όρους ανάπτυξης και προόδου των εθνών. 78
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3.3 Αιτίες φτώχειας της Υποσαχάριας Αφρικής

Το πρόβλημα της φτώχειας και της υπανάπτυξης στην Αφρική και το τί μπορεί να
γίνει για να δημιουργηθεί μια διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή,
παραμένει ένα από τα πιο πιεστικά θέματα στις ατζέντες διεθνών συζητήσεων για την
ανάπτυξη. Μια πρώτη προσέγγιση στις βασικές αιτίες που διατηρούν τη φτώχεια
στην υποσαχάρια Αφρική, θα μας οδηγούσε να τις διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες,
τις κοινωνικοοικονομικές και τις πολιτικοοικονομικές. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα
αποσαφηνιστούν οι κοινωνικοί – καθημερινοί παράγοντες, ενώ στα επόμενα οι
πολιτικοοικονομικές επιλογές των διοικούντων.79
Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
α) Η γεωγραφία και το ευάλωτο σε ξηρασίες ή επίμονες βροχοπτώσεις κλίμα της
Αφρικής, σε συνδυασμό με τις μη αποδοτικές, απαρχαιωμένες γεωργικές τεχνολογίες,
οδηγούν σε υποβάθμιση του εδάφους και σε αποτυχίες σοδειάς, με συνακόλουθο
αποτέλεσμα αστάθεια στην εισροή του οικογενειακού εισοδήματος. Αυτή η
κατάσταση, με τη σειρά της αλυσιδωτά επηρεάζει όχι μόνο τα νοικοκυριά που
εξαρτώνται από τις καλλιέργειες, αλλά κατ΄επέκταση και την εθνική ευημερία και
σταθερότητα. Ακόμα, οι μολυσματικές ασθένειες είναι δυνατόν να προκαλέσουν
φτώχεια, υπό την έννοια ότι οι Αφρικανοί πολίτες οδηγούνται σε μείωση των
περιουσιακών τους στοιχείων, είτε αναζητώντας θεραπεία για τους οικείους τους είτε
εγκαταλείποντας τις παραγωγικές τους δραστηριότητες οι ίδιοι, καθώς έχουν νοσήσει.
Πρόκειται για μια τραγική συνθήκη χωρίς τέλος και αρχή.80
β)Το προσδόκιμο ζωής και οι ευκαιρίες αύξησης του ατομικού-οικογενειακού
εισοδήματος είναι εξαιρετικά περιορισμένες, ειδικότερα στις περιοχές που
μαστίζονται από χρόνιες αναταραχές λόγω των καταστροφικών συνεπειών τους
(απώλειες ζωών, τραυματίες, καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, αναγκαστική
μετανάστευση). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και οι έμμεσες επιπτώσεις των
συγκρούσεων διατηρούν τη φτώχεια, όπως για παράδειγμα οι αμέτρητοι πρόσφυγες
και μετανάστες κοστίζουν ακριβά στις χώρες που τους φιλοξενούν, ασκώντας πιέσεις
στους εγχώριους πόρους και στην απασχόληση, ενώ είναι δυνατόν να προκαλέσουν
κοινωνική και πολιτισμική διάβρωση, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί νέες
διαμάχες και αναταραχές. (80)

79
ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, «Θεσμική προσέγγιση για τα αίτια της φτώχειας στην υποσαχάρια
Αφρική», Κεφ. 2, Σελίδα 42-43, Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 2011, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστήμιου Κρήτης, available from www.openarchives.gr/view/492645 επίσκ. 29/10/16
80
ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, «Θεσμική προσέγγιση για τα αίτια της φτώχειας στην υποσαχάρια
Αφρική», Κεφ. 2, Σελίδα 43-47, Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 2011, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστήμιου Κρήτης, available from www.openarchives.gr/view/492645 επίσκ. 29/10/16

41

Θάλεια Κατσαρίδου, ΠΜΣ <<Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση>>

γ)Οι εισοδηματικές ανισότητες και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι βασικοί
παράγοντες που διατηρούν τη φτώχεια. Το μεγάλο κενό μεταξύ των πλουσίων και
των φτωχών είναι συχνά μόνιμο στις χώρες τις Αφρικής, επιτρέποντας στις ισχυρά
οικονομικά ομάδες να προστατεύουν την ευημερία τους διατηρώντας τις ατέλειες της
εγχώριας αγοράς, οι οποίες ατέλειες με τη σειρά τους, εμποδίζουν τους πολίτες με
χαμηλές αποταμιεύσεις να συσσωρεύσουν κεφάλαιο. (82) Ο κοινωνικός αποκλεισμός,
που συνήθως αναφέρεται στη δυνατότητα συμμετοχής στην εργασιακή ζωή, στη
στέγαση, στην εκπαίδευση, στην υγεία και γενικότερα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες
(¨Πράσινη Βίβλος¨, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1994, κεφ. ¨κοινωνικός αποκλεισμός¨),
συνήθως προέρχεται από διάφορες μορφές ρατσισμού (λόγω εθνικότητας, φύλου,
θρησκείας, περιοχής κλπ.), γεγονός που οδηγεί σε εύνοια υπέρ των ολίγων και σε
μείωση της ικανότητας των περισσοτέρων να ξεφύγουν από τη φτώχεια.81
δ)Οι Αφρικανοί έχουν περιορισμένες ευκαιρίες ζωής, δηλαδή δεν έχουν επαρκή,
παραγωγική και κερδοφόρα δουλειά, στοιχείο που αφορά κυρίως τις αγροτικές
περιοχές (φτωχή αγροτική γή, χαμηλό επίπεδο δημοσίων αλλά και ιδιωτικών
επενδύσεων, περιορισμός των παραγόμενων προϊόντων στην τοπική αγορά λόγω
έλλειψης υποδομών-δρόμων, τρένα, αεροδρόμια κλπ, και άρα όχι δυνατότητα
ανέλιξης των τοπικών επιχειρήσεων).Όλοι αυτοί οι παράγοντες παρεμποδίζουν τις
αποταμιεύσεις, τα παραγόμενα κέρδη ή τις αυξήσεις στους μισθούς και
περιορίζουν τις ευκαιρίες απασχόλησης, με συνέπεια την διαρκή αδυναμία
βελτίωσης της ζωής τους.82
Πολιτικοοικονομικές αιτίες
Η φτώχεια είναι πολυδιάστατη και δεν σχετίζεται μόνο με τις υλικές στερήσεις. Το
ασθενές Κράτος, η διακυβέρνηση που οδηγεί σε πολιτικές χωρίς όραμα, η νομοθεσία,
οι ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες, υπονομεύουν τη δημιουργία ενός σωστού και
κατάλληλου περιβάλλοντος που θα μπορούσε να οδηγήσει την Υποσαχάρια Αφρική
στην ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι σημαντικό να αναλυθεί ο ρόλος του κράτους, το οποίο

81 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Γιώργος, “Kοινωνικός αποκλεισμός ορισμοί, πλαίσιο και σημασία”, (επιμ. Κούλα Κασιμάτη)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας & Κοινωνικής
Πολιτικής, Αθήνα, 1998, available from http://users.auth.gr/gtsiakal/exclusion/apokl_kasimati.htm, επισκ.
13/11/16
82ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, «Θεσμική προσέγγιση για τα αίτια της φτώχειας στην υποσαχάρια Αφρική», Κεφ.
2, Σελίδα 43-47, Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 2011, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Κρήτης,
available from www.openarchives.gr/view/492645 επίσκ. 29/10/16
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πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά, διαμορφώνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις,
ώστε η Αφρική να ωφεληθεί οικονομικά.83

3.4 Πολιτική αστάθεια στην Αφρική
Ο ορισμός της πολιτικής αστάθειας περιλαμβάνει τρεις βασικές διαστάσεις.
Ουσιαστικά πρόκειται για την αποτυχία των κρατικών αρχών να προστατεύσουν τους
πολίτες από κάθε είδους βίας, ενώ παράλληλα αδυνατούν να παράσχουν τις
αυτονόητες βασικές υπηρεσίες (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παιδεία κ.λπ.), με
αποτέλεσμα οι πολίτες να μη το αναγνωρίζουν ως νόμιμο84. Χαρακτηριστικός είναι ο
ορισμός του Συμβουλίου της ΕΕ (2007), ο οποίος αναγνωρίζει ότι: «η έννοια της
αστάθειας αναφέρεται σε ασθενείς ή ελλιπείς δομές και σε καταστάσεις στις οποίες το
κοινωνικό συμβόλαιο (δηλαδή για την ικανότητα του κράτους να ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες του πληθυσμού) έχει διαρραγεί λόγω της ανικανότητας ή της απροθυμίας
του κράτους να ασκήσει τις βασικές του λειτουργίες, να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις και στις ευθύνες του όσον αφορά το κράτος δικαίου, την προστασία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, την προστασία και
ασφάλεια του πληθυσμού του, τη μείωση της ένδειας, την παροχή υπηρεσιών, τη
διαφανή και ισότιμη διαχείριση των πόρων και την πρόσβαση στην εξουσία»85.
Αυτή η άλλοτε απότομη και άλλοτε σταδιακή διάβρωση της ικανότητας ενός κράτους
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στην κοινωνία, μπορεί να οδηγήσει
σε απόλυτες εκδηλώσεις κρατικής αστάθειας με συγκρούσεις και απολυταρχικά
καθεστώτα, με διαφθορά και με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή και
ανάποδα, δηλαδή οι σχεδόν μόνιμες εμφύλιες διαταραχές, οδηγούν σε πολιτική

83ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, «Θεσμική προσέγγιση για τα αίτια της φτώχειας στην υποσαχάρια Αφρική», Κεφ.
2, Σελίδα 48, Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 2011, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Κρήτης,
available from www.openarchives.gr/view/492645 επίσκ. 29/10/16
84 Ευρωπαική Έκθεση για την Ανάπτυξη 2009, “Αντιμετώπιση της Αστάθειας στην Αφρική – Διαμόρφωση μιας
νέας Ευρωπαικής Προσέγγισης”, κεφ.1, σελ. 16, Ευρωπαικές Κοινότητες 2009, available from
www.erd.eui.eu/media/ERD%20Report_EL.pdf, επίσκ. 19/08/16
85 Ευρωπαική Έκθεση για την Ανάπτυξη 2009, “Αντιμετώπιση της Αστάθειας στην Αφρική – Διαμόρφωση μιας
νέας Ευρωπαικής Προσέγγισης”, κεφ.1, σελ. 17, Ευρωπαικές Κοινότητες 2009, available from
www.erd.eui.eu/media/ERD%20Report_EL.pdf, επίσκ. 19/08/16
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αστάθεια. Αυτές οι εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως της σφοδρότητάς τους, είναι
χαρακτηριστικό των ''ευάλωτων'' κρατών86.
Συνεπώς, κατά την αναπτυξιακή διαδικασία, η βαθιά επίγνωση του τοπικού,
πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος, έχει κρίσιμη σημασία για τη διασφάλιση
μιας επιτυχημένης εξωτερικής παρέμβασης σε αυτές τις χώρες.

3.5 Το τίμημα της Πολιτικής αστάθειας στα ''ευάλωτα'' κράτη

Το κόστος της αστάθειας για την οικονομία, την ασφάλεια και την ανάπτυξη μπορεί
να είναι μεγάλο και μια ενδεικτική παράμετρος αυτών των επιπτώσεων, είναι ο
δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI) στις ευάλωτες χώρες, όπου για παράδειγμα
σύμφωνα με στοιχεία του 2006, κατατάσσονται στην 128η θέση το Σάο Τομέ και
Πρίνσιπε έως και την 179η η Σιέρα Λεόνε, τελευταία χώρα στον κατάλογο αυτών για
τις οποίες διατίθεται τέτοιος δείκτης, ενώ ο μέσος HDI για τις ευάλωτες χώρες είναι
0,459 το 2006 (0,329 για τη Σιέρα Λεόνε και 0,643 για το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε).
Σοκαριστικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν το προσδόκιμο ζωής, το οποίο
κυμαίνεται από 41,7 χρόνια (Ζιμπάμπουε) έως και τα 65,2 χρόνια ( Σάο Τομέ και
Πρίνσιπε), καθώς και τα ποσοστά αναλφαβητισμού του ενήλικου πληθυσμού με ένα
μέσο όρο για την Υποσαχάρια Αφρική 62,9%. 87, [Πηγή: Επεξεργασία ΕΕΑ, βάσει της UNDP
(2008) Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης 2008, ΟΟΣΑ και AfDB (2009) Οικονομική Κατάσταση Αφρικής 2009)]

Το ανθρώπινο, κοινωνικό και οικονομικό κόστος της αστάθειας δεν περιορίζεται,
όμως μόνο στην κακή απόδοση των ευάλωτων χωρών στα στοιχεία του HDI. Η
αστάθεια χαρακτηρίζεται επίσης και από παραβιάσεις των βασικών ανθρώπινων
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Ευρωπαική Έκθεση για την Ανάπτυξη 2009, “Αντιμετώπιση της Αστάθειας στην Αφρική – Διαμόρφωση μιας
νέας Ευρωπαικής Προσέγγισης”, κεφ.1, σελ. 18, Ευρωπαικές Κοινότητες 2009, available from
www.erd.eui.eu/media/ERD%20Report_EL.pdf, επίσκ. 19/08/16
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Ευρωπαική Έκθεση για την Ανάπτυξη 2009, “Αντιμετώπιση της Αστάθειας στην Αφρική – Διαμόρφωση μιας
νέας Ευρωπαικής Προσέγγισης”, κεφ.1, σελ. 19, Ευρωπαικές Κοινότητες 2009, available from
www.erd.eui.eu/media/ERD%20Report_EL.pdf, επίσκ. 19/08/16
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δικαιωμάτων στη ζωή και την ασφάλεια, αφού πολλές φορές οι κυβερνήσεις
αδυνατούν να εκπληρώσουν βασικά τους καθήκοντα, π.χ. τη διαχείριση της
επισιτιστικής ασφάλειας, ενώ μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε εμφύλιο πόλεμο. Οι
συγκρούσεις διασπούν την οικονομική δραστηριότητα, μετατοπίζοντας τις δημόσιες
δαπάνες από την υγεία και την παιδεία στο στρατό, αυξάνουν την πιθανότητα
εγκληματικότητας και την άκρατη βία (κυρίως με βάση το φύλο, όπως για
παράδειγμα η εξαναγκαστική εγκυμοσύνη από βιασμό, 88) και την έλξη του
εξτρεμισμού ιδιαίτερα στους νεαρούς πολίτες, ενώ, βεβαίως, και οι απώλειες σε
ανθρώπινες ζωές, είτε λόγω των μαχών είτε των παράπλευρων απωλειών στον άμαχο
πληθυσμό είναι τρομακτικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στη Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό, την περίοδο 1998-2008, σύμφωνα με την Έκθεση για την ανάπτυξη στην
Αφρική (2009), σημειώθηκαν 5,4 εκατομμύρια συνολικά θάνατοι (όπου, κατά μέσο
όρο, το 30% σχετίζεται με τις συγκρούσεις), στον πιο θανατηφόρο πόλεμο μετά το
τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου 89.
Οι συγκρούσεις δεν προκαλούν μόνο συρρίκνωση της παραγωγής, καταστρέφουν τις
υπάρχουσες υποδομές με βομβαρδισμούς και άλλες ενέργειες, ενώ μειώνονται και οι
δαπάνες για συντήρηση και ανανέωσή τους. Το χρηματοοικονομικό και ανθρώπινο
κεφάλαιο τείνει να φεύγει από τις εν λόγω χώρες (προσφυγικές ροές), ενώ η μείωση
των δαπανών για την εκπαίδευση ως αποτέλεσμα των αυξημένων αμυντικών
δαπανών, έχει υψηλό μακροπρόθεσμο κόστος και ίσως μόνιμο αντίκτυπο στην
ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, η συνεχής αυτή κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ και οι ίδιες οι κυβερνήσεις
αδυνατούν να χαράξουν και να προγραμματίσουν αναπτυξιακές δράσεις 90.

88 Ευρωπαική Έκθεση για την Ανάπτυξη 2009, “Αντιμετώπιση της Αστάθειας στην Αφρική – Διαμόρφωση μιας
νέας Ευρωπαικής Προσέγγισης”, κεφ.1, σελ. 27, Ευρωπαικές Κοινότητες 2009, available from
www.erd.eui.eu/media/ERD%20Report_EL.pdf, επίσκ. 19/08/16
89 Ευρωπαική Έκθεση για την Ανάπτυξη 2009, “Αντιμετώπιση της Αστάθειας στην Αφρική – Διαμόρφωση μιας
νέας Ευρωπαικής Προσέγγισης”, κεφ.1, σελ. 23, Ευρωπαικές Κοινότητες 2009, available from
www.erd.eui.eu/media/ERD%20Report_EL.pdf, επίσκ. 19/08/16
90

Ευρωπαική Έκθεση για την Ανάπτυξη 2009, “Αντιμετώπιση της Αστάθειας στην Αφρική – Διαμόρφωση μιας
νέας Ευρωπαικής Προσέγγισης”, κεφ.1, σελ. 24, Ευρωπαικές Κοινότητες 2009, available from
www.erd.eui.eu/media/ERD%20Report_EL.pdf, επίσκ. 19/08/16
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Είναι φανερό από τις ανωτέρω διαπιστώσεις, πως αυτή η υπαρκτή, αρνητική πολιτική
και κρατική αστάθεια, όπως αναλύθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο (3.4) της
παρούσης εργασίας, παράγει αρνητικές δυνάμεις ανάπτυξης και επηρεάζει άμεσα τον
τρόπο διακυβέρνησης μιας χώρας. Αυτή η διάβρωση των καθημερινών ισορροπιών,
που για άλλες χώρες είναι αυτονόητες, δημιουργεί νέα συμφέροντα, επιβλαβή προς
την κοινωνική ευημερία. Τα συμφέροντα αυτά αναπαράγουν ευκαιρίες για διαφθορά,
πολιτική παρέμβαση και δραστηριότητες επιδίωξης προσόδων, αποδυναμώνοντας
περισσότερο την υπευθυνότητα του κράτους, μετατρέποντας το, πολλές φορές, ακόμα
και σε όχημα προσωπικού πλουτισμού. Ο κύκλος αυτός είναι αδύνατον να κλείσει,
καθώς αυτές οι προσπάθειες σφετερισμού των <<λαφύρων>>, συχνά οδηγούν σε
βίαιες ανατροπές των κυβερνήσεων και αντικατάσταση τους από νέες ληστρικές
δυνάμεις, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνεται η ''ιστορία'' με νέους, απλά,
πρωταγωνιστές 91.
Η ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι πολλές από αυτές τις φτωχότερες χώρες του κόσμου
είναι πλούσιες σε πρώτες ύλες, μια πραγματικότητα, που όμως μέχρι σήμερα δεν
απέδωσε καρπούς. Τα εσωτερικά ζητήματα, και οι εξωτερικές παρεμβάσεις (κυρίως
από τις μητροπόλεις) δεν έδωσαν την ευκαιρία σε αυτήν την ήπειρο και στους
ανθρώπους της να βελτιώσουν σημαντικά τη θέση τους. Η επιτακτικότερη ανάγκη
είναι η επικράτηση κυβερνήσεων και ηγετών, που να μπορούν και να θέλουν να
δεσμευθούν στην επίτευξη μιας γρήγορης και στέρεης ανάπτυξης, επικεντρωμένης
στο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό με τη σειρά του, θα οδηγήσει σε άνοδο της
παραγωγικότητας, σε αυξημένα εισοδήματα και σε γενικότερη βελτίωση του
επιπέδου ζωής. Συνεπώς απαιτείται ένας υγιής κρατικός παρεμβατισμός, ο οποίος θα
επενδύσει στην εκπαίδευση, στην καινοτομία, αλλά και θα αναζητήσει αυτή τη διεθνή
βοήθεια, που θα ταυτίζεται και θα στοχεύει στην οικοδόμηση του δικού τους τοπικού
οράματος για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε
και αδύνατο92.

91 Ευρωπαική Έκθεση για την Ανάπτυξη 2009, “Αντιμετώπιση της Αστάθειας στην Αφρική – Διαμόρφωση μιας
νέας Ευρωπαικής Προσέγγισης”, κεφ.1, σελ. 29, Ευρωπαικές Κοινότητες 2009, available from
www.erd.eui.eu/media/ERD%20Report_EL.pdf, επίσκ. 19/08/16
92 Σπάθη Ρουμπίνα, “Στην Αφρική οι 9 φτωχότερες χώρες του κόσμου”, διαδικτυακό άρθρο, 16/08/16, available
from
www.kathimerini.gr/870987/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/sthn-afrikh-oi-9-ftwxoteres-xwres-toykosmoy, επίσκ. 17/08/16
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3.6 Η περίπτωση της Νιγηρίας

“

Αγωνίστηκα κατά της λευκής κυριαρχίας και κατά της μαύρης κυριαρχίας. Υποστήριξα το ιδανικό μιας

δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας, στην οποία όλοι οι άνθρωποι ζουν μαζί αρμονικά και με ίσες
ευκαιρίες. Είναι ένα ιδανικό το οποίο ελπίζω να ζήσω για να το πετύχω. Ωστόσο, είναι ένα ιδανικό, για το
οποίο είμαι έτοιμος και να πεθάνω.”
(Ν. Μαντέλα, Απολογία στη δίκη του για προδοσία, 20 Απριλίου 1964)93

Μία περίπτωση πάμπλουτης σε φυσικές πηγές χώρας, αλλά με πάμφτωχους
κατοίκους είναι η Νιγηρία. Με το 90% των 125 εκατομμυρίων κατοίκων της να
επιβιώνουν με λιγότερα από 2 δολάρια την ημέρα, δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι
η Νιγηρία, εξαιτίας του τρόπου διακυβέρνησης και του μεγέθους της, καθώς και το
ότι πλούτος και φτώχεια συνυπάρχουν, αποτελεί μια μικρογραφία της χαοτικής
Αφρικανικής Ηπείρου94.
Οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρίες Shell, Mobil, Chevron, Texaco, Agip ελέγχουν
σχεδόν απόλυτα την πολιτική και οικονομική ζωή της πολυπληθούς Νιγηρίας και
πλέον πλούσιας σε κοιτάσματα πετρελαίου, η οποία σήμερα είναι δυνατόν να
χαρακτηριστεί εξαιτίας των φυσικών πηγών πλούτου της, ως μία από τις εν δυνάμει,
εξαιρετικά αναπτυσσόμενες περιφερειακές υπερδυνάμεις . (94)
Το παράδοξο είναι ότι παρά τον τεράστιο πετρελαϊκό της πλούτο, η χώρα εισάγει
πετρέλαιο από τις ανωτέρω αλλοδαπές εταιρίες που το εξορίσουν από τα δικά της
εδάφη, και σε τιμή που είναι ιδιαίτερα υψηλή για χώρα πετρελαιαγωγό, γεγονός που
εγείρει πάμπολλα ερωτηματικά για τους στόχους των δράσεων των εμπλεκομένων
93

Εγκυκλοπαίδεια Grand Larousse, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001, τόμ. 2, σ. 64.
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πλευρών, κυρίως των πολυεθνικών πετρελαίου, απέναντι στο περιβάλλον και στις
τοπικές κοινωνίες, για την έκταση της κυβερνητικής διαφθοράς λόγω της ανάμειξης
αυτών των εταιριών στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, αλλά και
γενικότερα για το ποιοι είναι υπαίτιοι αυτής της συνεχόμενης χαοτικής κατάστασης,
όπου η ανθρώπινη ζωή δεν μετρά καθόλου, πολύ περισσότερο δε, το δικαίωμα στην
εργασία ή άλλα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα 95.
Αυτό συμβαίνει, διότι η λογική των διοικούντων είναι να διατηρήσουν τα κεκτημένα
τους, δηλαδή να παραμείνουν στην εξουσία με όποιο κόστος κοινωνικό ή πολιτικό
και όχι να συμπορευτούν ή να εφαρμόσουν, εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές. Με λίγα
λόγια, στη Νιγηρία παρατηρείται κακοδιαχείριση της κρατικής ιδιοκτησίας εκ μέρους
του κρατικού μηχανισμού, αφού οι ασυνείδητοι πολιτικοί της ακολουθούν μη
ωφέλιμες πρακτικές, κατανέμοντας ουσιαστικά τον εγχώριο πλούτο με ευνοϊκούς
όρους στους ξένους επενδυτές, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη στήριξή τους για
την ικανοποίηση της δικής τους προσωπικής οικονομικής ή πολιτικής ατζέντας. Αυτή
η μη αξιοκρατική διαδικασία, όπως είναι απόλυτα κατανοητό, είναι αποτέλεσμα
φτωχών μηχανισμών λογοδοσίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αδύνατο να
ακουστούν οι ανάγκες των περισσοτέρων και φτωχών πολιτών, αφού οι μεροληπτικές
πρακτικές εκμετάλλευσης του εθνικού πλούτου που ακολουθούνται, αποκλείουν
ουσιαστικά τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων κατα τη διαδικασία λήψης
των αποφάσεων (ανδρών, γυναικών, φτωχών, νεολαίας και άλλων μειονοτήτων). Στη
Νιγηρία, υπό αυτά τα δεδομένα, δεν προωθείται η ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ το ίδιο
το κράτος, φαίνεται να καθοδηγείται από ¨εξωτερικές¨ πιέσεις, καταλήγοντας να μην
είναι αποτελεσματικό. Από το ανωτέρω παράδειγμα, αμέσως διαφαίνεται πως
τουλάχιστον 4 στοιχεία της έννοιας ¨καλής¨ διακυβέρνησης δεν ικανοποιούνται,
δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός της Νιγηρίας δεν είναι ιδιαίτερα συμμετοχικός,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διαχείρισης της κρατικής ιδιοκτησίας, αφού δεν λαμβάνει
υπόψη του τις ανάγκες και τη γνώμη των ιδίων του των πολιτών, με αποτέλεσμα να
αδιαφορεί ως προς εκείνες τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να
προωθήσουν την εγχώρια ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ οι ίδιοι οι διοικούντες στην
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Νιγηρία έχουν καλλιεργήσει μια πολιτική κουλτούρα, όπου επιλέγουν να δέχονται
και να είναι εξαρτημένοι από πιέσεις ¨εξωτερικές¨, αφού ήδη γνωρίζουν ότι για τις
επιλογές τους δε θα τους επιβληθούν κυρώσεις, λόγω των ασθενών διαδικασιών
λογοδοσίας. Με βάση τα ανωτέρω, είναι σχεδόν σίγουρο ότι στην πολιτική ζωή της
Νιγηρίας, η διαφθορά είναι καθημερινότητα, αφού τελικά τα όποια οφέλη των
αναπτυξιακών πρακτικών τα προσπορίζονται λίγοι και μάλιστα στο παράδειγμά μας
ξένοι επενδυτές, κι όχι το σύνολο της κοινωνίας. 96
Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας και γενικότερα της Αφρικανικής ηπείρου,
είναι εξαιρετικά θέλγητρα, ώστε να αφεθούν στα αφρικανικά χέρια. Έτσι, η
κατάσταση χάους βοηθά στη διαιώνιση μιας αποικιοκρατικής κατάστασης, παρόμοιας
με αυτή της προ ανεξαρτησίας εποχής. Οι προσπάθειες ανεξαρτητοποίησης εκ μέρους
των ντόπιων, από τη σιδηρά...επιτήρηση αυτών των δυτικών εταιρικών συμφερόντων,
ανεξαρτήτως του πολιτικού τρόπου που αυτές θα γινόταν και του κοινωνικού κόστους
που θα είχαν, κατέληγαν στο κενό. Για παράδειγμα, η Γαλλία έχει κατηγορηθεί για
δεκάδες ανατροπές ηγετών σε όλη την αφρικανική ήπειρο, από την περίοδο της
ανεξαρτησίας έως και σήμερα, και την αναρρίχηση στην εξουσία ηγετών που
εξυπηρετούσαν ή δεν έθιγαν τα συμφέροντά της.97.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση (2013) της Διεθνούς Αμνηστίας για την κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, στην Νιγηρία, αλλά και γενικότερα
στην Υποσαχάρια Αφρική η διαφθορά και η ροή κεφαλαίου έξω από την Αφρική έχει
τεράστια έκταση. Ο ορυκτός πλούτος της περιοχής συνεχίζει να τροφοδοτεί
συμφωνίες ανάμεσα σε επιχειρήσεις και πολιτικούς με τις οποίες ωφελούνται και οι
δύο –αλλά με αντίτιμο. Η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με συμβάσεις παραχώρησης
και η παντελής έλλειψη λογοδοσίας σημαίνουν ότι και οι επιχειρήσεις και πολιτικοί
έχουν αδικαιολόγητο πλούτο, ενώ αυτοί των οποίων η εργασία είναι αντικείμενο
εκμετάλλευσης, των οποίων η γη υποβαθμίζεται και των οποίων τα δικαιώματα
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Κεφ. 2, Σελίδα 49-50, Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 2011, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου
Κρήτης, available from www.openarchives.gr/view/492645 επίσκ. 29/10/16
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παραβιάζονται υποφέρουν. Η δικαιοσύνη είναι ανέφικτη για αυτούς. Συνεπώς, με
βάση αυτή τη διαπίστωση, ακόμα ένα στοιχείο της καλής διακυβέρνησης δεν
ικανοποιείται στη Νιγηρία, κι αυτό είναι η ύπαρξη ενός Κράτους Δικαίου που θα
προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα παρέχει ασφάλεια.98
Η αναιμική ανάπτυξη του πλούσιου δυτικού κόσμου τα τελευταία χρόνια έχει κάνει
την Υποσαχάρια Αφρική ελκυστικό προορισμό για επενδυτές. Η γρήγορη
αστικοποίηση ελκύει επιχειρηματίες και ευνοεί μια μικρής κλίμακας εκβιομηχάνιση
99

. Η αφρικανική ήπειρος ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομική περιοχή μετά την

Ανατολική Ασία το 2015, ενώ αναμένεται ότι μέχρι το 2017, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης
μπορεί να αυξηθεί, αν η παγκόσμια οικονομία ανακάμψει και αυξηθεί η ζήτηση για
πρώτες ύλες 100. Για να μετατραπεί όμως, η ευημερία των αριθμών σε ευημερία των
πολιτών, η Αφρική πρέπει, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, να απαλλαγεί από τα
νεοαποικιακά δεσμά, ώστε οι Εθνικές κυβερνήσεις να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν
τους φυσικούς τους πόρους προς όφελός τους , ενώ παράλληλα θα πρέπει, η έλλειψη
δημοκρατικών λειτουργιών να αντικατασταθεί από μία νέα πολιτική και κοινωνική
ιδεολογία, που θα προτείνει εναλλακτικές λύσεις, με στόχο την μείωση της διαφθοράς
τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, την ενίσχυση του ενδιαφέροντος του
ντόπιου πληθυσμού για την κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς και την αύξηση του
εκπαιδευτικού και του μέσου βιοτικού επιπέδου101.
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3.7 Σενεγάλη, επιχειρηματικός κόμβος της μαύρης ηπείρου

Η αλλαγή παγιωμένων καταστάσεων, λόγω του αποικιοκρατικού τύπου οικονομιών,
δηλαδή οικονομιών που καθοδηγούνται από τα συμφέροντα των μητροπόλεων, σε
δημοκρατικού τύπου, δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν
πρέπει να σταματήσει. Ένα τέτοιο παράδειγμα χώρας, που η οικονομία της πηγαίνει
από το καλό στο καλύτερο, βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον και την
ανταγωνιστικότητά της, είναι η Σενεγάλη.
Από το 2013, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, που αποβλέπει στην
απλοποίηση των διαδικασιών και στη μείωση του κόστους για τους επενδυτές.
Έχοντας τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα, την πολιτική σταθερότητα, τους πολύ καλά
εκπαιδευμένους μηχανικούς της, τις καλές υποδομές σε συνδυασμό με τις ενέργειες
αναβάθμισης των εθνικών δικτύων μεταφοράς και το φτηνό δίκτυο τηλεπικοινωνιών
με την ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της
διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας 102, έχει καταφέρει να γίνει πόλος έλξης για
τους επενδυτές με αποτέλεσμα να εισέλθει στην πρώτη πεντάδα των πιο
αναμορφωμένων κρατών, σύμφωνα με το Doing Business103.
Οι αλλαγές ξεκίνησαν από το διασυνοριακό εμπόριο, ενώ οι διοικητικές υποθέσεις
που σχετίζονται με την πορεία μιας οποιασδήποτε εταιρείας, ολοκληρώνονται μέσω
διαδικτύου, κερδίζοντας χρόνο και χαρτί, μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το
σύστημα Orbus Gaindé 2000, το οποίο αναλύει τα τελωνειακά έγγραφα και μεταφέρει
τα στοιχεία σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Το 2012, το Orbus κέρδισε το πρώτο
βραβείο δημόσιας υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών. Ακόμα, η κρατική υπηρεσία
APIX βοηθά τους υποψηφίους επενδυτές, προσφέροντας δωρεάν ηλεκτρονικό οδηγό
για την ίδρυση μιας επιχείρησης, ενώ ο επιχειρηματίας μπορεί να παρακολουθεί
διαδικτυακά, βήμα βήμα την εξέλιξη της διαδικασίας. «Αν κάποιος εμφανιστεί στις
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08.00 το πρωί στο γραφείο της APIX, 16 ώρες μετά η εταιρεία του θα λειτουργεί.
Αυτό σημαίνει πως σε μια πλατφόρμα, γίνονται όλα τα βήματα, δηλαδή όλες οι
διαδικασίες που μέχρι σήμερα έπρεπε να γίνουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στα τελωνεία της χώρας» υποστηρίζει ο
Σί Μουντάγκα, επικεφαλής της APIX. Πρόκειται , όπως είναι κατανοητό, για μικρή
επανάσταση, ακόμα και αν θεωρηθεί πως το πρόγραμμα είναι <<νεογέννητο>> με
ατέλειες104. Ήδη με αυτές τις δύο δράσεις το Σενεγαλέζικο κράτος επιδιώκει να γίνει
αποτελεσματικό,

ακολουθώντας

το

πέμπτο

χαρακτηριστικό

της

καλής

διακυβέρνησης, παρέχοντας ποιοτικές Δημόσιες υπηρεσίες, κατάλληλες προς τις
ανάγκες της κοινωνίας.
Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί πως αυτές οι δύο πλατφόρμες λειτουργούν
διαδικτυακά. Αυτό σημαίνει πως η κυβέρνηση της Σενεγάλης άρχισε να δίνει τη
δέουσα σημασία στην πληροφορία. Η πληροφορία, όμως, είναι δύναμη. Είναι ένα
εργαλείο που ενθαρρύνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Εάν η κυβέρνηση της
Σενεγάλης, δεν κάνει κατάχρηση της εξουσίας της και δεν αποφασίσει να
χειραγωγήσει την πρόσβαση στην πληροφορία, προφασιζόμενη το κρατικό απόρρητο,
τότε είμαστε να θέση να πούμε πως έχει ήδη έχει ξεκινήσει σημαντικά βήματα για
την εκπλήρωση του δεύτερου χαρακτηριστικού της καλής διακυβέρνησης, που είναι
η ισχυροποίηση των μηχανισμών λογοδοσίας και διαφάνειας. Αναγνωρίζοντας,
λοιπόν, το δικαίωμα των ανθρώπων στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, η κυβέρνηση της
Σενεγάλης, φαίνεται να έχει καλές προθέσεις ως προς το δικαίωμα της ελευθερίας της
έκφρασης. Βεβαίως, μέχρι αυτό το δικαίωμα να μετατραπεί σε εποικοδομητική
αμφισβήτηση της ίδιας της κυβέρνησης, χωρίς να καταπνιγεί, χρειάζεται πολύς
χρόνος ώστε να καλλιεργηθεί η απαραίτητη κουλτούρα εκατέρωθεν. Από αυτή τη
διαδικασία φυσικά, είναι δυνατόν να περιοριστεί και η διαφθορά (έκτο στοιχείο
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καλής διακυβέρνησης), όπως είναι κατανοητό, ενώ είναι πολύ πιθανό η υποχρέωση
λογοδοσίας να συνοδεύεται και από τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 105
Ταυτόχρονα, για να προσελκύσει ακόμα περισσότερους επενδυτές ή με άλλα λόγια να
προωθήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία, στην αναπτυξιακή της προσπάθεια και να
ενδυναμώσει την ιδέα του συνεταιρισμού (τρίτο και πρώτο στοιχείο καλής
διακυβέρνησης, αντίστοιχα), η κυβέρνηση της Σενεγάλης έχει αναμορφώσει και τη
φορολογική της πολιτική, προσφέροντας ''ελκυστικούς'' φορολογικούς συντελεστές,
σε εκείνες τις επιχειρήσεις, που εξάγουν πάνω από το 80% των προϊόντων τους.106 Οι
φορολογικοί συντελεστές προσελκύουν τους ιδιώτες επενδυτές, ανεξαιρέτως, άρα
αποκλείεται ο κοινωνικός αποκλεισμός, ενώ τα υψηλά ποσοστά ορίου που θα
ενεργοποιήσουν αυτήν την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, απαιτούν ενδεχομένως
τη συνεργασία – συνεταιρισμό περισσοτέρων επιχειρήσεων μεταξύ τους. Άλλωστε,
είναι γνωστό το αρχαίο ρητό ¨η ισχύς εν τη ενώσει¨.
Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί η φορολογία από το 30% στο 15% σήμερα, όπως
δηλώνει η Σεινάμπου Νιαγκ, υπεύθυνη φορολογικής διοίκησης στη Σενεγάλη.
Ακόμα, τα τέλη χαρτοσήμου έχουν περικοπεί από 15% το 2012 σε 5% σήμερα. Στην
ίδια φιλοσοφία κινείται και η αγορά ακινήτων, η οποία έχει απλοποιηθεί. Και πάλι,
χάρη σε μια νέα διαδικασία εξπρές, είναι δυνατόν να έχεις τα χαρτιά στο χέρι σε 72
ώρες, εξηγεί ο Αχμέντ Τιντιανέ Μπα, γενικός διευθυντής της φορολογικής διοίκησης
107

.

Η κυβέρνηση της Σενεγάλης σχεδιάζει, όπως προαναφέρθηκε νωρίτερα, και την
ανάπτυξη του οδικού, αλλά και σιδηροδρομικού δικτύου της, ώστε να υπάρξουν
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σημαντικά οφέλη και για τα προάστια, ενώ ένα τεράστιο εργοτάξιο έχει στηθεί 30
χιλιόμετρα νότια του Ντακάρ. Εκεί, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 30.000 με
40.000 θέσεις εργασίας. Σκοπός είναι σε αυτήν την έκταση των περίπου 7.500
στρεμμάτων να δημιουργηθεί μια μεγάλη βιομηχανική πλατφόρμα με υπηρεσίες,
πανεπιστήμια, νοσοκομεία, γραφεία και μια νέα πόλη.108
Επιπλέον, η Σενεγάλη επενδύοντας και στην εκπαίδευση, δημιούργησε Σχολές
Επιχειρήσεων, από τις οποίες πέρασαν πάνω από 12.000 φοιτητές τα τελευταία 20
χρόνια, οι οποίοι στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους δημιούργησαν πιλοτικές
επιχειρήσεις (με διαδικασίες συσκευασίας, δημιουργίας ετικετών και μεταποίησης
κ.λπ.), που βρήκαν απήχηση σε τοπικό επίπεδο, ακόμα και στο γυναικείο πληθυσμό,
με αποτέλεσμα σήμερα, το ενεργό εργατικό δυναμικό όλο και περισσότερο να
αυξάνεται και να οργανώνεται, κάνοντας, μεταξύ των άλλων και εμπορικά τα
προϊόντα τους109.
Η Σενεγάλη προσπαθεί να αλλάξει την οικονομία της. Έχει προχωρήσει σε τολμηρές
αλλαγές, όμως σίγουρα αντιμετωπίζει ακόμα μεγάλες προκλήσεις.
Σε μία συνέντευξη που παραχώρησε ο Macky Sall, πριν περίπου δύο χρόνια στην
εκπομπή “The Golbal Conversation” ως εκλεγμένος Πρόεδρος της Σενεγάλης το
2012, υποστήριξε τα εξής:

<<

Η Σενεγάλη αποτελεί πρότυπο που πρέπει να

υποστηριχθεί και να μην εγκαταλειφθεί από τη διεθνή κοινότητα, καθώς αποτελεί
νησίδα σταθερότητας εν μέσω μιας ζώνης με πολλά προβλήματα. Η Σενεγάλη
στοχεύει στην οικονομική επανάσταση, ακόμα και αν δε διαθέτει πόρους φυσικούς,
όπως χρυσό ή πετρέλαιο, διαθέτει όμως, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας
στοιχείο αναντικατάστατο για μια χώρα.>> Ακόμα, σύμφωνα με τον ηγέτη, «ο ρόλος
των κυβερνώντων μεταξύ των άλλων, πρέπει να είναι ξεκάθαρος, δηλαδή να
φροντίζουν για την εκπόνηση εκείνων τα βιώσιμων οικονομικών προγραμμάτων, που
θα μπορούν σε κάθε περίπτωση να αποτελέσουν τη λύση στο πρόβλημα της ανεργίας
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των νέων, ώστε σταδιακά να βρεθούν λύσεις, διαφορετικά θα υπάρχει πάντα ο
κίνδυνος η φτώχεια και η ανεργία να οδηγήσει σε εξτρεμισμό και κατ ' επέκταση σε
πολιτική αστάθεια». Αναφερόμενος στα θέματα δημόσιας υγείας, ο Αφρικανός
πρόεδρος τόνισε πως κατά την περίοδο που ήταν ο ιός Έμπολα σε έξαρση, έστειλε
εθελοντές Σενεγαλέζους γιατρούς στο ινστιτούτο Παστέρ και καθηγητές ιολογίας,
προκειμένου να ενισχύσει το επίπεδο έρευνας με ταυτόχρονο σκοπό να συλλέξουν
και εκείνες τις ιατρικές πληροφορίες που θα βοηθούσαν την Σενεγάλη να
αντιμετωπίσει τη δύσκολη καθημερινότητα. 110
Συνεχίζοντας, τόνισε πως για πρώτη φορά στη Σενεγάλη συστήθηκε ένα ειδικό
δικαστήριο απονομής δικαιοσύνης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έπειτα
από αίτημα της Αφρικανικής Ένωσης, καθώς πολλές αφρικανικές χώρες δεν
καλύπτονται ή δεν αναγνωρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό
καταδεικνύει, πως το κράτος της Σενεγάλης προσπαθεί να συμπορευτεί με την έννοια
του Κράτους Δικαίου, όπως απαιτεί η καλή Διακυβέρνηση, και να προστατεύσει τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Σημαντική πρόοδο έχει τελεστεί, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο,
και σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία για την ποσόστωση στην αντιπροσώπευση των
γυναικών, όπου πλέον ο νόμος επιβάλει τον σεβασμό στην αρχή της ίσης
εκπροσώπησης και δεσμευόμενος υποστήριξε πως στις προσεχείς δημοτικές εκλογές
η αρχή αυτή θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Η πρόθεση αυτή φανερώνει, ότι το
κράτος της Σενεγάλης θέλει να γίνει συμμετοχικό (πρώτο στοιχείο καλής
διακυβέρνησης), ενσωματώνοντας ακόμα και τις γυναίκες στη διαδικασία λήψεως
των αποφάσεων, οι οποίες στις περισσότερες περιοχές της Αφρικής αντιμετωπίζονται
με έντονο ρατσιστικό τρόπο. Ολοκληρώνοντας, ο πρόεδρος Sall, υποστήριξε πως η
Σενεγάλη, αλλά και γενικότερα η Αφρική σήμερα, έχει ανάγκη από ιδιωτικές
επενδύσεις, καθώς το σύστημα χρηματοδότησης από τον δημόσιο τομέα δεν επέτρεψε
την ανάπτυξή της. Θα πρέπει να εντοπιστούν νέες οδοί οικονομικής ανάπτυξης,
συνδιαμορφώνοντας τους ''κανόνες του παιχνιδιού'' με τους Ευρωπαίους που
διαθέτουν τεχνογνωσία σε θέματα υποδομών, με τους Κινέζους που διαθέτουν τα
κεφάλαια αλλά και με τους ίδιους τους Αφρικανούς που διαθέτουν τους φυσικούς
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πόρους. Η συνεταιριστική στρατηγική είναι μια διαδικασία win – win, όλοι έχουν να
κερδίσουν 111. Αυτή η προσπάθεια απαιτεί χρόνο, θέληση για προσαρμογή στα νέα
δεδομένα και όλοι να αγκαλιάσουν αυτήν την πρόκληση.

3.8. Πώς η Αφρική μπορεί να οδηγηθεί στην ευημερία

Υπάρχουν πολλά άχαρα προβλήματα στην ήπειρο, που δημιουργούν αδιέξοδα. Ένα
μεγάλο μέρος της Αφρικής υποφέρει από ανεξέλεγκτη διαφθορά, και οι περισσότερες
από τις υποδομές της είναι σε κακή κατάσταση. Πολλές κυβερνήσεις δίνουν μάχη για
να παρέχουν απλώς τις βασικές υπηρεσίες: οι εκπαιδευτικοί στα δημόσια δημοτικά
σχολεία της Τανζανίας απουσιάζουν το 23% του χρόνου, και οι γιατροί του δημοσίου
στη Σενεγάλη αφιερώνουν κατά μέσο όρο μόλις 39 λεπτά την ημέρα για να βλέπουν
ασθενείς. Τέτοιες ελλείψεις θα γίνονται απλώς πιο έντονες όσο αυξάνεται αλματωδώς
ο πληθυσμός της Αφρικής. Πολλές αφρικανικές χώρες, ιδίως εκείνες που είναι
πλούσιες σε πρώτες ύλες, πέφτουν συχνά θύματα πολιτικών και πρακτικών που έχουν
σχεδιαστεί για να καρπωθεί τον πλούτο, τους πόρους και τους καρπούς από την
πολλές φορές κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας μιας ολόκληρης κοινωνίας, μια
μικρή αλλά πολιτικά ισχυρή ελίτ. Ένα από τα αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης,
είναι η συγκλονιστική ανισότητα, οι επιπτώσεις της οποίας συχνά συγκαλύπτονται
από τα θετικά στατιστικά στοιχεία ανάπτυξης. Όλα τα παραπάνω, αντικατοπτρίζουν
βεβαίως, τις κυβερνητικές αδυναμίες, που είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν112.
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Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε, ότι κάποιες Αφρικανικές χώρες, κυρίως μέσα από
προσπάθειες μεταρρυθμίσεων (οικονομικές και πολιτικές), που τροφοδοτούνται εν
μέρει από τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, δημιουργούν εκείνες
τις προϋποθέσεις, ώστε η Αφρική να έχει μια καλή ευκαιρία για να επιτύχει την
πολυπόθητη βιώσιμη ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας στις επόμενες δεκαετίες.
Από αυτή την τάση, όμως, δεν έχουν καταφέρει να επωφεληθούν εξίσου όλα τα
κράτη. Ευάλωτες χώρες, όπως το Μπουρούντι και η Δημοκρατία της Κεντρικής
Αφρικής, εξακολουθούν να παλεύουν για να ανακάμψουν από βίαιες συγκρούσεις 113.
Για να ανακάμψει η Αφρική, απαιτείται να συντρέχουν ταυτόχρονα περισσότερες
προϋποθέσεις. Η πιο σημαντική ίσως είναι η βελτίωση των μακροοικονομικών
πολιτικών σε όλη την υποσαχάρια Αφρική, η οποία έχει εμπνεύσει την εμπιστοσύνη
των επενδυτών αλλά και των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης και της άνθησης
της παγκόσμιας οικονομίας μέχρι το 2008 με τις υψηλές τιμές των βασικών αγαθών.
Χάρη των σοβαρών μακροοικονομικών πολιτικών τους, οι αφρικανικές χώρες
επωφελήθηκαν από την έκρηξη των τιμών των αγαθών που κορυφώθηκε πριν από την
παγκόσμια οικονομική κρίση, αποφεύγοντας την κατάρρευση, όταν οι τιμές των
βασικών προϊόντων κατρακύλησαν. Για παράδειγμα, όταν στις αρχές του 2008 η
διεθνής τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι,
ορισμένοι εξαγωγείς πετρελαίου στην περιοχή, όπως η Αγκόλα, η Γκαμπόν και η
Νιγηρία, προγραμμάτισαν τους προϋπολογισμούς τους, ωσάν οι τιμές τού πετρελαίου
να ήταν μόλις 65 δολάρια το βαρέλι. Όταν η τιμή έπεσε τελικά στο επίπεδο αυτό, το
φθινόπωρο του 2008, οι χώρες αυτές δεν πιάστηκαν εξ απηνής καθώς είχαν
προβλέψει ένα «μαξιλάρι» για να τις προστατεύσει (113).
Ένας ακόμα παράγοντας που είναι δυνατόν να βελτιώσει την οικονομική εικόνα της
Αφρικής, είναι η ίδια η πολιτική ζωή, η οποία γίνεται σιγά σιγά πιο ελεύθερη, πιο
ζωντανή και πιο ανοικτή σε ομάδες που ήταν προηγουμένως περιθωριοποιημένες, τα
μέσα ενημέρωσης γίνονται πιο ελεύθερα, η τεχνολογία των επικοινωνιών
εξαπλώνεται γρήγορα (ιδιαίτερα μετά το 2000), με αποτέλεσμα τα αυταρχικά
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καθεστώτα να αρχίσουν να χάνουν τον μονοπωλιακό έλεγχο της εξουσίας. Η ανάγκη
για πολυκομματική δημοκρατία διαχέεται όλο και ευρύτερα, ώστε ορισμένες χώρες
στην περιοχή επιδίωξαν ανταγωνιστικές εκλογές. Αυτές οι αλλαγές είναι δυνατόν να
φέρουν στην εξουσία ικανότερους ηγέτες, πρόθυμους να πάρουν πρωτοβουλίες με
επιθυμία τους τη συνολική ευημερία της κοινωνίας, εκπαιδευμένους σε σύγχρονες
οικονομίες, αντικαθιστώντας τους γραφειοκράτες που είχαν πολιτικές διασυνδέσεις.
Κάπως έτσι, όταν κάποιες κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν ότι οι υψηλές
συναλλαγματικές ισοτιμίες (τις οποίες κρατούσαν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα με
τεχνητό τρόπο τα παλαιότερα αυταρχικά καθεστώτα), καθιστούσαν δυσκολότερη τη
δυνατότητα των φτωχών αγροτών να εξάγουν τα προϊόντα τους, επεδίωξαν να τις
κάνουν πιο ανταγωνιστικές, αφού πλέον, λόγω του εκδημοκρατισμού των πολιτικών
διαδικασιών, αντιλήφθηκαν ότι είχαν ανάγκη και την πολιτική υποστήριξη της
αγροτικής κοινωνίας 114.
Σημαντικό ρόλο προς την ευημερία της Αφρικής είναι δυνατόν να παίξουν οι
δημογραφικές αλλαγές, η αστικοποίηση, και οι τεχνολογικές εξελίξεις. Όσον αφορά
το πρώτο σκέλος, γύρω στο 2000, ο δείκτης γονιμότητας άρχισε να μειώνεται. Η
μείωση αυτή, είναι δυνατόν να δημιουργήσει ένα πιθανό δημογραφικό απόθεμα
πολιτών σε ηλικία εργασίας, στοιχείο απαραίτητο για την βελτίωση της οικονομίας,
αφού έτσι θα δημιουργηθεί μία υγιής αναλογία των ενήλικων που εργάζονται και των
οικονομικά εξαρτώμενων ατόμων. Αλυσιδωτά, μειώνεται η αδιανόητη παιδική
εργασία, δίνοντας τα έτσι, την ευκαιρία στην εκπαίδευση. Και ενώ ως τώρα το
μεγαλύτερο μέρος του αφρικανικού πληθυσμού παραδοσιακά κατοικούσε κυρίως
στην ύπαιθρο, σήμερα οι πόλεις της υποσαχάριας Αφρικής αυξάνονται με
εκπληκτικούς ρυθμούς. Είναι τέτοια η τάση, ώστε το 2033, οι περισσότεροι από τους
κατοίκους της περιοχής θα ζουν σε πόλεις – όπως κάνει ήδη το μεγαλύτερο μέρος τού
πληθυσμού παγκοσμίως. Οι επιχειρήσεις έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την αυξανόμενη
αστική

καταναλωτική

βάση

για

να

αναπτύξουν

οικονομίες

κλίμακας,

κατασκευάζοντας αυτοκινητοδρόμους, σιδηρόδρομους, εμπορικά κέντρα κ.λ.π.
παρέχοντας κατά συνέπεια εργασία σε χιλιάδες πολίτες , ενώ ταυτοχρόνως
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διευκολύνεται η πρόσβαση και μειώνεται το κόστος σε απομακρυσμένα σημεία
προϊόντων και ανθρώπων. Ίσως το πιο εμφανές σημάδι των τεχνολογικών εξελίξεων
στην Αφρική, είναι οι τηλεπικοινωνίες. Τα χαμηλού κόστους κινητά τηλέφωνα είναι
προσιτά σε μεγάλο αριθμό Αφρικανών, ενώ σε κάποιες αφρικανικές χώρες, το κόστος
κλήσεων είναι από τα χαμηλότερα στον κόσμο. Η έκρηξη στην κινητή τεχνολογία
έχει επιφέρει καινοτομίες, όπως η M-Pesa, το σύστημα κινητού χρήματος το οποίο
αγκάλιασε ευρέως η Κένυα και η Τανζανία, και το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να
κάνουν τις αγορές τους και να μεταβιβάζουν χρήματα χρησιμοποιώντας τα κινητά
τους 115.
Η Αφρική αντιμετωπίζει μια σειρά από βαθιές αναπτυξιακές προκλήσεις - την
οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας, την ανθρώπινη ανάπτυξη και τη
διακυβέρνηση. Παρά την πρόσφατη ανάπτυξη της Αφρικής, είναι πολύ δύσκολος ο
δομικός μετασχηματισμός, δηλαδή η μετάβαση από τη γεωργία χαμηλής
παραγωγικότητας στη μεταποίηση υψηλής παραγωγικότητας και τις υπηρεσίες. Ο
μεταποιητικός τομέας της υποσαχάριας Αφρικής παραμένει αδρανής, και ενώ έχει
υπάρξει αύξηση του εμπορίου μεταξύ των χωρών της περιοχής, οι διασυνδέσεις τους
με την παγκόσμια οικονομία παραμένουν αναιμικές και συγκεντρωμένες σε κάποια
βασικά αγαθά και στους φυσικούς πόρους. Αυτές οι αναπτυξιακές προκλήσεις είναι
αποτέλεσμα κυβερνητικών αποτυχιών

(114).

Έτσι για παράδειγμα, παρά τα επί χρόνια

σημαντικά έσοδα από το πετρέλαιο, οι κυβερνήσεις της Αγκόλα, της Γκαμπόν, και
της Νιγηρίας δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον πρωτόγνωρο πλούτο τους για να
βελτιώσουν σημαντικά την ευημερία των φτωχών πολιτών τους. Αυτό σημαίνει ότι οι
μεταρρυθμίσεις είναι λίγες και προσανατολισμένες σε ορισμένους τομείς και όχι
στους τομείς στους οποίους πράγματι εργάζονται οι φτωχοί (γεωργικοκτηνοτροφικές
εργασίες), άρα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Από την άλλη, ενώ κάποιες
χώρες, όπως η Τανζανία, που επεδίωξε να υποστηρίξει την αγροτική της βιομηχανία
εισάγοντας ένα σύστημα κουπονιών για αγορά λιπάσματος (οι αγρότες θα μπορούσαν
να χρησιμοποιούν κουπόνια που εξέδιδε η κυβέρνηση για να αγοράσουν λιπάσματα,
και οι πωλητές θα επιδοτούνταν από την κυβέρνηση), απέτυχε, αφού η διαφθορά των
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τοπικών αιρετών αρχόντων ήταν τόσο εκτεταμένη, ώστε κατέληξαν οι τελευταίοι να
αποκτήσουν τον έλεγχο του 60% της επιδότησης, καθιστώντας έτσι ακόμα
δυσκολότερη την πρόσβαση των άμεσα ενδιαφερομένων στην κυβερνητική
υποστήριξη 116.
Ένα άλλο σημείο που αντανακλά τις πολιτικές ανισορροπίες είναι οι ελλείψεις σε
υποδομές, υπό την έννοια ότι, ενώ στην υποσαχάρια Αφρική ο καθένας μπορεί να
κάνει επιχείρηση, οι προσπάθειες ναυαγούν ή παρεμποδίζονται από διακοπές
ρεύματος, αδιάβατους δρόμους, διαρροές νερού. Πίσω από αυτά τα προβλήματα
υποδομής, κρύβεται μια κυβερνητική αποτυχία επιζήμια για την οικονομία (116).
Παράλληλα με τα προβλήματα των υποδομών, ανασταλτικός παράγοντας για
επιχειρηματικές επενδύσεις, αποτελεί και το γεγονός ότι οι αφρικανικές χώρες έχουν
μερικούς από τους πιο σύνθετους και αδιαφανείς κανονισμούς επιχειρήσεων στον
κόσμο, στοιχείο που δεν μεταρρυθμίζεται, όχι γιατί οι κυβερνήσεις έχουν μειωμένη
ικανότητα, αλλά για να υπάρχει πάντα η δυνατότητα μέσα από την αδιαφάνεια να
εξυπηρετούνται συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα (116).
Χωρίς αμφιβολία, πολλά από τα παραπάνω προβλήματα είναι δυνατόν να επιλυθούν
αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό. Οι δημόσιες δαπάνες που διατίθενται για
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να βρίσκουν το δρόμο τους για τα σχολεία, να
υπάρχουν οι αρμόδιοι που θα τους διαχειριστούν (δάσκαλοι), οι οποίοι πρέπει να
προσπαθούν για την όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή υπηρεσιών, αφιερώνοντας
περισσότερο χρόνο στη διδασκαλία. Αυτές οι αδυναμίες στην παροχή υπηρεσιών δεν
είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς. Εκείνο που
υποκρύπτεται πίσω από αυτές τις συνθήκες, είναι το γεγονός ότι οι βασικές δημόσιες
υπηρεσίες γίνονται αντικείμενο αρπαγής και εκμετάλλευσης από τις πολιτικές ελίτ, με
συνενόχους πολλές φορές τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, και γενικότερα τους
δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι λειτουργούσαν ως υπάλληλοι πολιτικών γραφείων
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και στη συνέχεια ανταμείφθηκαν με μια θέση δασκάλου, χωρίς να έχουν τα
προσόντα. Η διαρροή των δημόσιων κονδυλίων που προορίζονται για την Παιδεία,
αλλά και για την Υγεία, είναι το πιο σαφές παράδειγμα. (117)
Αυτές οι παθογένειες πρέπει να εκλείψουν και το πολιτικό σύστημα να
ευθυγραμμιστεί με τον τελικό στόχο, που είναι η βελτίωση του ανθρώπινου
κεφαλαίου, πολιτική σταθερότητα και η κοινωνική ευημερία 117.

φωτό 6: Η δασκάλα που μαθαίνει ελληνικά στα παιδιά της Ν.Αφρικής, Κα Παπαθεοφίλου Άβα, πηγή :
www.candianews.gr/2015/02/25/daskala-pou-matheni-ellinika-sta-pedia-tis-n-afrikis-fotografies/
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4. Αποτίμηση μελέτης-Γενικά συμπεράσματα – ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εξηγώντας στην εφημερίδα “Το Βήμα”, τα ιδιαίτερα ζητήματα που εξακολουθούν να
ταλαιπωρούν την Αφρική, ο Τζον Μούκουμ Μμπάκου, ειδικός συνεργάτης του
προγράμματος Africa Growth Initiative του Ινστιτούτου Brookings στις ΗΠΑ, τόνισε
(117)

πώς η πρόοδος της Αφρικανικής ηπείρου κινδυνεύει, επειδή

<<..οι

υπάρχουσες

κυβερνητικές δομές της στέκονται εμπόδιο στον δρόμο της διαφάνειας, της
λογοδοσίας και της συμμετοχικής και δίχως αποκλεισμούς διακυβέρνησης. Επίσης, η
ειρήνη και η ασφάλεια αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική
ανάπτυξη, δύο στοιχεία που περιορίζονται σημαντικά εξ αιτίας της ατιμωρησίας των
Αφρικανικών κυβερνήσεων, σε συνδυασμό με τη διαφθορά και την καταπάτηση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων από τους ίδιους τους κρατικούς φορείς>>. Συνεχίζοντας τις
παρατηρήσεις του ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός επεσήμανε ότι

<<οι

προσπάθειες της

κοινωνίας των πολιτών για τη βελτίωση της διακυβέρνησης που απαιτείται για την
ταχεία οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, υπονομεύονται από τις επί μακράν
εδραιωμένες αυτοκρατορικές προεδρίες της Αφρικής. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην
Αφρική

για

αποτελεσματικές

μεταρρυθμίσεις

με

στόχο

τη

διάλυση

των

δυσλειτουργικών και οπισθοδρομικών δομών διακυβέρνησης και την αντικατάστασή
τους με δομές που θα σέβονται και θα ενισχύσουν το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία,
τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι θεσμικές και
συνταγματικές μεταρρυθμίσεις ρυθμίσεις είναι απαραίτητες, καθώς μόνο έτσι μπορεί
να επιτευχθεί η αναδόμηση τόσο των κυβερνήσεων όσο και των οικονομιών,
ευνοώντας και τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτά τα νέα δεδομένα, ώστε να
μπορέσουν να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο>>.118
Αναλύοντας τα ανωτέρω, γίνεται αμέσως κατανοητό πως η βελτίωση των
οικονομικών επιδόσεων μιας χώρας είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο όταν οι ίδιες οι
κυβερνήσεις δρουν ανεξάρτητες από πολιτικές πιέσεις, σύμφωνα με το πέμπτο
χαρακτηριστικό στοιχείο της έννοιας της καλής διακυβέρνησης, ορίζοντας μόνες τους
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τις κατάλληλες προϋποθέσεις και δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα για τους επενδυτές,
προβλέποντας ταυτόχρονα τρόπους μη υπονόμευσης των διαθέσιμων κεφαλαίων από
μη βιώσιμες πρακτικές. Με άλλα λόγια, θα πρέπει σε κάθε στάδιο υλοποίησης των
αναπτυξιακών

πολιτικών

να

υπάρχει

σχέση

μεταξύ

των

επιδιωκόμενων

αποτελεσμάτων και των όρων βάση των οποίων γίνονται οι κρατικές επιχορηγήσεις
και δράσεις με όραμα την κοινωνική ευημερία των τοπικών κοινοτήτων. 119
Θα πρέπει, παράλληλα, να δοθεί η ευκαιρία στις τοπικές κοινότητες να
αντιμετωπίσουν με πρωτοβουλία τους τις νέες προκλήσεις (αναπτυξιακές και
οικονομικές), καθώς είναι φανερό, ότι μόνο το ''πρώτο επίπεδο'' διοίκησης, δηλαδή οι
ίδιοι οι πολίτες, μπορούν να αναδείξουν και να αξιολογήσουν τις πραγματικές τους
ανάγκες σε πραγματικό (καθημερινά) χρόνο, καθώς έχουν τη δυνατότητα άμεσης και
συνεχής γεωγραφικής καταγραφής δεδομένων και προβλημάτων. Άλλωστε, αυτό που
είναι απαραίτητο για μια κοινότητα δε σημαίνει ότι είναι αναγκαίο και κατάλληλο για
κάποια άλλη. Αυτή η πρόταση, βεβαίως, προϋποθέτει απλοποίηση διοικητικών
διαδικασιών, λιγότερη γραφειοκρατία, συντονισμό των ομάδων εργασίας (τοπικών
και κυβερνητικών), δηλαδή δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος και
κουλτούρας. (119)
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση όλων των
δρώντων, κυβερνητικών και ιδιωτών, ώστε μέσα από τη γνώση και την υιοθέτηση
καλών πρακτικών παρόμοιων συγκρίσιμων έργων, να μπορούν να επιλύουν γρήγορα
και αποτελεσματικά τις σκοπέλους, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις δράσεις τους.
Αυτή η ευελιξία σε συνδυασμό με την υψηλή εκπαίδευση, θα βελτιώσει την απόδοση
όλων των αναπτυξιακών προσπαθειών μιας χώρας. (119)
Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ότι η διακυβέρνηση πρέπει να
είναι αποδοτική, δηλαδή η παροχή των υπηρεσιών να είναι αποτελεσματική και
καινοτόμα, μειώνοντας παράλληλα και τα δημοσιονομικά ελλείμματα, όπως για
παράδειγμα μείωση υπαλληλικού δυναμικού. Ωστόσο, μία τέτοια ενέργεια δε θα
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πρέπει να γίνει άκριτα, καθώς κάτι τέτοιο ενέχει πολλαπλούς κινδύνους
(καθυστέρηση ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών, απώλεια υπαλλήλων με
γνώσεις εξειδικευμένες κ.λπ.). Οπωσδήποτε, λοιπόν, αυτές οι κατά τα άλλα
στρατηγικές κινήσεις, απαιτούν έναν προσεκτικό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό,
ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες πλέον ως
''αγαθά'' θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τελικών αποδεκτών, δηλαδή
των πολιτών120.
Η πραγματική πρόκληση για την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης, πέρα από τις
προαναφερόμενες προτάσεις, αφορά ένα άυλο στοιχείο, τη δημιουργία διαρκούς
αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των
πολιτών σε θέματα συνεργασίας, αξιοκρατίας και διαφάνειας. Η εμπιστοσύνη μεταξύ
τόσων πολλών φορέων και παραγόντων, οι οποίοι, αν και πρεσβεύουν διαφορετικά
συμφέροντα πρέπει να έχουν ένα κοινό στόχο, την άνθηση της οικονομίας, είναι
δυνατόν να επιτευχθεί μέσα από απλές, αλλά δυναμικές πρακτικές. Για παράδειγμα, η
προοπτική ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος θα μπορούσε να είναι πόλος
έλξης επενδύσεων. Ακόμα, η δυνατότητα πρόσβασης και άσκησης, εποικοδομητικής
κριτικής, εκ μέρους των πολιτών, σε πληροφορίες και δεδομένα των κρατικών
υπηρεσιών θα ενίσχυε τη διαφάνεια και κατ΄επέκταση τον έλεγχο των παραλείψεων,
άρα και της λογοδοσίας . (120)
Η αλλαγή οικονομιών που καθοδηγούνται από τα οικονομικά συμφέροντα ξένων
κυβερνήσεων – μητροπόλεων (με όχημα τις ισχυρές αλλοδαπές εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή), δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η εξέλιξη της
τεχνολογίας και η βελτίωση της εκπαίδευσης, αποτελούν τα πρώτα βήματα για τις
ζωτικές αλλαγές που απαιτούνται, είτε είναι πολιτικές είτε είναι κοινωνικές. Η
εμπέδωση της αφρικανικής ταυτότητας και της ιδιότητας του πολίτη ενός κράτους,
πέραν του επιπέδου της φυλής, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε ανάπτυξη,
αφού θα μειωθούν οι συρράξεις και οι καθημερινές αναταραχές, αυξάνοντας
ταυτόχρονα το αίσθημα ασφάλειας, όχι μόνο για τους ντόπιους, αλλά και για τους
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ξένους επενδυτές. Οι ίδιες οι αφρικανικές ηγεσίες πρέπει να αντιληφθούν ότι έχουν
το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τα δεινά της Αφρικής, αφού αυτές επιτρέπουν
την διαιώνιση όλων αυτών των προβλημάτων, μέσα από την θεμελιωμένη
ευνοιοκρατία που έχουν δημιουργήσει για τους ''λίγους και εκλεκτούς'' ξενόφερτους
παράγοντες. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο, πλάθουν άλλοθι για την υφιστάμενη
κατάσταση, αποφεύγοντας μια βαθύτερη ανάλυση των αιτιών που κρατούν την
Αφρική πάμπτωχη και στερούμενη οραμάτων121.
Με όλους αυτούς τους τρόπους είναι δυνατόν να επιτευχθεί η πολυπόθητη ποιοτική
βελτίωση, να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, να αναζητηθούν και
να προταθούν νέες καινοτόμες επενδυτικές ιδέες, οι οποίες όταν υλοποιηθούν,
αλυσιδωτά θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα,
θα μειωθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα122.
Όλες οι ανωτέρω ενέργειες εφόσον συνδυαστούν με τις αρχές της καλής
διακυβέρνησης και γίνουν προτεραιότητες ενός κράτους του ''μέλλοντος'', θα
μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο δράσεων εστιασμένο στους πολίτες για
τους πολίτες, που θα καθοδηγείται από τις κυβερνήσεις και θα στοχεύει στην
οικονομική ευημερία και ανάπτυξη, τόσο του ιδίου του έθνους όσο και των τοπικών
κοινοτήτων. (122)
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φωτό 7: Προσανατολισμός προς την επένδυση, πηγή:www.pde.gov.gr/ependyseis/news/43#.V-LitZOLTeQ
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7. Παράρτημα

* Διακοπές ρεύματος, αδιάβατοι δρόμοι, διαρροές νερού: Οι κυβερνήσεις συνήθως
θέτουν τέτοιες τιμές για το νερό και την ηλεκτρική ενέργεια που να είναι κάτω του
κόστους, με σκοπό την προστασία των φτωχών. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις
κοινής ωφελείας νερού και ηλεκτρικού χρειάζονται κρατικές επιδοτήσεις για να
λειτουργήσουν. Οι επιδοτήσεις σπάνια καλύπτουν το κόστος, για αυτό και οι πάροχοι
να παραμελούν τη συντήρηση, γεγονός που οδηγεί σε διαρροή νερού και διακοπές
ρεύματος, ενώ η εξάρτηση αυτή από τις επιδοτήσεις δίνει συχνά τη δυνατότητα στους
κυβερνητικούς αξιωματούχους να παρέχουν κατά
προτεραιότητα τις κοινωφελείς υπηρεσίες σε γειτονιές της εύνοιάς τους, οι οποίες
δεν είναι κατ' ανάγκη αυτές όπου ζουν οι φτωχοί. (πηγή:
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69535/shantayanan-devarajan-kai-wolfgang-fengler/i-oikonomiki-anthisi-tisafrikis?page=5)

* Οι Στόχοι Ανάπτυξης της Χιλιετίας (ΣΑΧ) αποτελούν τους οκτώ διεθνείς
αναπτυξιακούς στόχους, τους οποίους συμφώνησαν να πετύχουν έως το 2015 οι
192 χώρες μέλη του Ο.Η.Ε. και τουλάχιστον 23 διεθνείς οργανισμοί. Αυτοί είναι:
Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας, Επίτευξη παγκόσμιας
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενίσχυση των
γυναικών, Μείωση της παιδικής θνησιμότητας, Βελτίωση της υγείας των μητέρων,
Καταπολέμηση του AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών, Διασφάλιση της
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας για ανάπτυξη.
* ο Τζον Μούκουμ Μμπάκου, είναι ειδικός συνεργάτης του προγράμματος Africa
Growth Initiative του Ινστιτούτου Brookings στις ΗΠΑ, διακεκριμένος ακαδημαϊκός με
πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο πάνω στα κύρια ζητήματα που εξακολουθούν
να ταλανίζουν την Αφρική και πολυετή εμπειρία σε οργανισμούς όπως η Αφρικανική
Κοινοπραξία Οικονομικών Ερευνών και η Οικονομική Επιτροπή του

ΟΗΕ για την Αφρική. (πηγή:www.tovima.gr/world/article/?aid=727604)
* H AfDP (Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης) είναι, ένας πολυμερής φορέας
αναπτυξιακής χρηματοδότησης και ιδρύθηκε το 1964 για να συνεισφέρει στην
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οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο των αφρικανικών χωρών, σε
συνεργασία με τις Αφρικανικές κυβερνήσεις. Το καθήκον της AfDB είναι η
καταπολέμηση της φτώχειας και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην
ήπειρο, μέσω της προώθησης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα και
προγράμματα που είναι πιθανό να οδηγήσουν στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη της περιοχής.
* Το Doing Business παρέχει αντικειμενικές μετρήσεις επιχειρηματικών κανονισμών
και αναλύει το πώς αυτοί οι κανονισμοί εφαρμόζονται σε 189 οικονομίες. Κάθε
οικονομία κατατάσσεται με βάση ένα σύνολο 10 δεικτών, οι οποίοι αν συνδιαστούν,

καταδεικνύουν την ''ευκολία του επιχειρήν''. Ενδεικτικά μερικοί δείκτες είναι: η
ευκολία λήψης κατασκευαστικής άδειας και η καταχώρηση ακινήτου, το
διασυνοριακό εμπόριο, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η προστασία των επενδυτών
που ανήκουν σε μειονότητες, η ευκολία πληρωμής των φόρων κ.λ.π. Μια υψηλή
θέση στην κατάταξη, σημαίνει ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον είναι πιο ευνοϊκό για
την έναρξη και λειτουργία μιας τοπικής επιχείρησης. Η έκθεση είναι ετήσια και
ανανεώνεται κάθε Οκτώβριο από την Παγκόσμια Τράπεζα.
* Η εκπομπή Global Conversation αποτελεί μια πλατφόρμα απευθείας επικοινωνίας
με τους ηγέτες κρατών του κόσμου και όχι μόνο. Πρόεδροι, πρωθυπουργοί και
άνθρωποι - κλειδιά της πολιτικής και οικονομικής ζωής απαντούν σε ερωτήσεις για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
* Ο HDI (Human Development Index-Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης), είναι
στατιστικός δείκτης, ο οποίος χρησιμοποιείται για να κατατάσσει τις χώρες με
βάση την "ανθρώπινη ανάπτυξη". Αποτελεί ένα σύνθετο μέτρο που κατασκευάζεται
με βάση τρεις επί μέρους δείκτες οι οποίοι σχετίζονται με το προσδόκιμο ζωής, τον
βαθμό εκπαίδευσης και την ποιότητα ζωής. Ο HDI μετράει τα επιτεύγματα μιας
χώρας στις τρεις βασικές συνιστώσες της ανθρώπινης ανάπτυξης:
•


Μια μεγάλη και υγιή ζωή, όπως χαρακτηρίζεται από το προσδόκιμο
ζωής στην γέννηση

•

Γνώση

και

μόρφωση,

όπως

χαρακτηρίζεται

από

αναλφαβητισμού και το αναμενόμενο βαθμό εκπαίδευσης
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•

Μια ευπρεπή ποιότητα ζωής, όπως χαρακτηρίζεται από το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ και την αγοραστική ισότιμη δύναμη.


* Ο SHANTAYANAN DEVARAJAN είναι επικεφαλής οικονομολόγος
της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Αφρική.
* Το Πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), υποστηρίζοντας την
αλλαγή, συνδέει τις χώρες με τη γνώση, την εμπειρία και τους πόρους, ώστε να
βοηθήσει τους ανθρώπους να οικοδομήσουν μία καλύτερη ζωή. Για την επίτευξη
αυτού του στόχου, παρέχει συμβουλές εμπειρογνωμόνων, κατάρτιση, ενώ είναι και
φορέας επιχορηγήσεων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ο οργανισμός λειτουργεί σε 177 χώρες , όπου συνεργάζεται με τις τοπικές
κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων και την
ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων.
*Ο WOLFGANG FENGLER είναι οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας για
την Ερυθραία, την Κένυα και την Ρουάντα.
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