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Νοµοτέλεια ή µάστιγα ενός συστήµατος που σαπίζει;
Κώστας Βάρλας
Αϊτή, Νιγηρία, Σενεγάλη, Καµερούν, Μπουρκίνα Φάσο, Μαυριτανία, Ακτή Ελεφαντοστού,
Αίγυπτος, Μαρόκο, Υεµένη, Μπαγκλαντές και Μεξικό είναι µερικές από τις 33 χώρες που ο ΟΗΕ
προβλέπει ότι θα ξεσπάσει διατροφική κρίση και στις οποίες είχαµε µικρότερες ή µεγαλύτερες
διαδηλώσεις, συγκρούσεις ή εξεγέρσεις για ένα και µόνο λόγο: την πείνα.
Σε µια εποχή που η τεχνολογική ανάπτυξη έχει πάρει ασύλληπτες για την ιστορική πορεία της
ανθρωπότητας διαστάσεις, σε µια εποχή που η παραγωγικότητα της κοινωνικής εργασίας έχει
πιάσει ασύλληπτα νούµερα, ξεπερνώντας εκατοντάδες φορές τα επίπεδα παλαιότερων ιστορικών
περιόδων, το φάσµα της πείνας όχι µόνο δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά απειλεί ολοένα και
περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη, πυκνώνοντας τα σύννεφα της εξαθλίωσης όλο και πιο
κοντά στον «πολιτισµένο» κόσµο.
Η έλλειψη τροφίµων έχει οδηγήσει τις τιµές σε επίπεδα ρεκόρ: κατά 130% αυξήθηκε η παγκόσµια
τιµή του σταριού τον περασµένο χρόνο, κατά 74% η τιµή του ρυζιού (10% αυξήθηκε µόνο µέσα
σε µία µέρα, την προηγούµενη Παρασκευή, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης από τα
ασιατικά και αφρικανικά κράτη, προκειµένου να προλάβουν κοινωνικές εξεγέρσεις), κατά 87% η
τιµή της σόγιας, κατά 57% αυξήθηκαν συνολικά τον τελευταίο χρόνο οι τιµές των τροφίµων
παγκόσµια (83% µέσα στην τελευταία τριετία)[1].
Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καλώντας τις κυβερνήσεις να πάρουν άµεσα µέτρα για
τη µείωση των τιµών, η Παγκόσµια Τράπεζα ζητά ένα νέο «Νιου Ντιλ» για την ενίσχυση των
καθυστερηµένων οικονοµιών, τη στιγµή που η Οργάνωση Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO)
προβλέπει ότι οι τιµές θα παραµείνουν υψηλές για την επόµενη δεκαετία.
Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, η «ξεχασµένη» θεωρία του Μάλθους, ότι η Γη δε µπορεί να θρέψει τους
κατοίκους της; Μήπως η ραγδαία αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού αποτελεί πρόβληµα που θα
πρέπει να λυθεί (µε µερικές ατοµικές βόµβες ίσως); Αν και κανείς δεν τολµά να ενστερνιστεί τα
παραπάνω, η αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού εµφανίζεται ακόµα και από τα πιο «έγκυρα»
έντυπα και «αξιοσέβαστους» αναλυτές σαν µια από τις αιτίες της διατροφικής κρίσης που απειλεί
τη σύγχρονη ανθρωπότητα.
Είναι απειλή η αύξηση του πληθυσµού;
Και όµως, µια µατιά να ρίξει κανείς στα στατιστικά στοιχεία που δηµοσιεύει η Οργάνωση
Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), θα δει ότι τέτοιο πρόβληµα δεν υπάρχει. Γιατί η
αυξανόµενη ζήτηση που προέρχεται από την αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού υπερκαλύπτεται
από την αύξηση της παραγωγής.
Ο Πίνακας 1, που φτιάξαµε από τα στοιχεία που βρήκαµε στην ιστοσελίδα της FAO
(http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx ), δείχνει ότι η αύξηση της παραγωγής των
κυριότερων ειδών διατροφής (κρέας, δηµητριακά, φρούτα και λαχανικά, ψάρια) µέσα στην
τελευταία 25ετία (1980-2004) ξεπερνά κατά πολύ την αύξηση του πληθυσµού (µε εξαίρεση τα
δηµητριακά που φαίνεται να είναι κατά µία εκατοστιαία µονάδα µικρότερη).

Σύµφωνα µε την FAO[2], η παγκόσµια παραγωγή κρέατος (από το 1960 µέχρι το 2002)
τριπλασιάστηκε, του γάλακτος διπλασιάστηκε και των αυγών τετραπλασιάστηκε. Για το ίδιο
χρονικό διάστηµα ο παγκόσµιος πληθυσµός αυξήθηκε κατά δύο φορές. ∆υστυχώς, ο χώρος της
εφηµερίδας δεν επιτρέπει να επεκταθούµε κι άλλο.
Οµως, κι από αυτά τα στοιχεία που περιληπτικά αναφέραµε παραπάνω προκύπτει ότι η αύξηση
της παραγωγής τροφίµων έχει υπερκαλύψει την αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού. Κι αυτό
παρά την τεράστια σπατάλη εργατικής δύναµης σε καθαρά αντιπαραγωγικούς τοµείς
(αντιπαραγωγικούς για την κοινωνία κι όχι για το κεφάλαιο, φυσικά), όπως η πολεµική
βιοµηχανία. Κι όµως, η αύξηση της παραγωγής δεν ήταν αρκετή για να εµποδίσει την αύξηση των
πεινασµένων ανθρώπων, που το 2004 γίνονταν 5 εκατοµµύρια περισσότεροι το χρόνο, για να
φτάσουν στα 842 εκατοµµύρια ανθρώπους, δηλαδή το 1/7 του παγκόσµιου πληθυσµού[3].
Ο στόχος για εξάλειψη της πείνας µέσα σε µία δεκαετία, που τέθηκε από τους ηγέτες των
ισχυρότερων χωρών στο πρώτο παγκόσµιο διατροφικό συνέδριο το 1974, µετατράπηκε σε στόχο
για τη µείωση στο µισό των πεινασµένων µέσα σε είκοσι χρόνια (µέχρι το 2015), στο ίδιο
συνέδριο το 1996, για να ανατραπεί κι αυτός από την ίδια τη ζωή.
Ανισόµετρη ανάπτυξη
Η πείνα δεν κατανέµεται το ίδιο σε όλες τις χώρες. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα[4], το
60% των υποσιτιζόµενων είναι από την Ασία και το 28% από την Αφρική. Η ραγδαία ανάπτυξη
του καπιταλισµού στον πλανήτη µπορεί να έφερε µια µεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της
παραγωγής, όµως σε καθαρά ανισόµετρη και στρεβλή βάση. Ανισόµετρη, γιατί µια σειρά
«αναπτυσσόµενες» χώρες βρίσκονται αντιµέτωπες µε το φάσµα της πείνας, την ίδια στιγµή που
αυξάνονται οι υπέρβαροι άνθρωποι στις ισχυρότερες καπιταλιστικές χώρες. Σύµφωνα µε τη FAO,
«σηµειώθηκε µια µεγάλη αύξηση στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων από τις φάρµες κι
αυτό αναµένεται να συνεχιστεί στο µέλλον… Ωστόσο, αυτή η συνολική αύξηση συσκοτίζει το
γεγονός ότι η αυξηµένη παραγωγή περιορίζεται σε συγκεκριµένες χώρες και περιοχές και δε
συµβαίνει στις φτωχότερες αφρικανικές χώρες. Η κατανάλωση των προϊόντων κρέατος µειώνεται
σ’ αυτές τις χώρες, από ένα ήδη χαµηλό επίπεδο, όσο ο πληθυσµός αυξάνεται. Παρά το ότι
υπάρχει υπερκατανάλωση κρέατος στις αναπτυγµένες περιοχές, υπάρχει ξεκάθαρα η ανάγκη για
την προώθηση της ανάπτυξης της κτηνοτροφικής παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων µε
βάση το κρέας σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες»[2].
Οµως, η ανάπτυξη εκτός από ανισόµετρη είναι και στρεβλή. Στρεβλή όχι µόνο γιατί
προσανατολίζεται σε καθαρά αντιπαραγωγικούς για την κοινωνία κλάδους (π.χ. πολεµική
βιοµηχανία), αλλά και γιατί, ακόµα κι όταν αφορά στην αγροτική παραγωγή, αυτή δε γίνεται για
την ικανοποίηση των διαρκώς αυξανόµενων λαϊκών αναγκών, αλλά για το µέγιστο κέρδος των
καπιταλιστών. Μιλάµε για τις «πράσινες» µπίζνες, που έχουν πάρει τεράστια έκταση µε τη
ραγδαία ανάπτυξη της καλλιέργειας των λεγόµενων «βιοκαυσίµων».

Τα «βιοκαύσιµα»
Μιλώντας για «βιοκαύσιµα» εννοούµε τα καύσιµα που παράγονται από φυτικές πρώτες ύλες
(κυρίως σιτηρά, ζαχαροκάλαµο, καλαµπόκι, κτλ) και χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, οι
κυριότερες από τις οποίες είναι το βιοντίζελ (παράγεται από φυτικά έλαια αγροτικής παραγωγής
και αγροτικά παραπροϊόντα και απόβλητα) και η βιοαιθανόλη (παράγεται από την αλκοολική
ζύµωση της ζάχαρης που βρίσκεται στο ζαχαροκάλαµο, το καλαµπόκι, το σιτάρι κτλ).
Η παραγωγή βιοαιθανόλης απαιτεί µεγάλη κατανάλωση νερού για τη διύλιση της αιθανόλης (πάνω
από 4 λίτρα νερού για την παραγωγή 1 λίτρου αιθανόλης) και δεσµεύει τµήµα της αγροτικής
παραγωγής που θα χρησιµοποιούνταν για τη διατροφή. Ηδη, στις ΗΠΑ, το 20% της παραγωγής
καλαµποκιού δεσµεύτηκε το 2006 για την παραγωγή αιθανόλης, σύµφωνα µε το Υπουργείο
Γεωργίας[5].
Σύµφωνα µε τη FAO, η ποσότητα του καλαµποκιού που θα χρησιµοποιηθεί στις ΗΠΑ για την
παραγωγή «βιοκαυσίµων» θα διπλασιαστεί, φτάνοντας τους 110 εκατ. τόνους µέχρι το 2016.
Στην Ευρώπη, η ποσότητα του σταριού θα δωδεκαπλασιαστεί στους 18 εκατ. τόνους για το ίδιο
χρονικό διάστηµα[6].
Μιλώντας πέρσι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωµα
στη σίτιση, Ζαν Ζινκλέρ, αποκάλεσε «έγκληµα κατά της ανθρωπότητας» την παραγωγή
«βιοκαυσίµων» και ζήτησε πενταετές µορατόριουµ στα προγράµµατα ανάπτυξής τους,
προκειµένου να αποφευχθεί επέκταση της πείνας στον κόσµο[7]. «Η βιασύνη για την παραγωγή
βιοκαυσίµων απειλεί την παγκόσµια παραγωγή τροφίµων και τις ζωές δισεκατοµµυρίων
ανθρώπων», δήλωσε και ο επικεφαλής επιστηµονικός σύµβουλος της βρετανικής κυβέρνησης,
καθηγητής Τζον Μπέντιγκτον[8].
Η αύξηση της παραγωγής των «βιοκαυσίµων» είναι όµως επιλογή των ισχυρότερων
καπιταλιστικών χωρών και αποτελεί στόχο τόσο ευρωπαϊκό όσο κι αµερικάνικο. Η Κοµισιόν
εµµένει στην απόφασή της το 10% των καυσίµων να προέρχονται από «βιοκαύσιµα» µέχρι το
2020, ενώ ο Μπους έχει δηλώσει ότι εµµένει στο στόχο το 15% των αµερικάνικων αυτοκινήτων
να κινούνται µε βιοκαύσιµα µέχρι το 2017.
Οι καπιταλιστές γράφουν εκεί που δεν πιάνει µελάνι τις προειδοποιήσεις για διατροφική κρίση και
προωθούν µε τα χίλια τα «βιοκαύσιµα». Αποτέλεσµα; Η αύξηση της τιµής των αγροτικών
προϊόντων, που ήδη έχει επιβαρυνθεί από άλλους παράγοντες (όπως η ραγδαία αύξηση της τιµής
του πετρελαίου, οι κλιµατολογικές αλλαγές µε την αύξηση των πληµµυρών κτλ). Αν
αναλογιστούµε ότι το 60-80% των καταναλωτικών δαπανών στις «αναπτυσσόµενες χώρες»
αφορούν στη διατροφή (σε αντίθεση µε τις βιοµηχανικές, όπου το ποσοστό πέφτει στο 1020%)[9], τότε µπορούµε να καταλάβουµε σε ποια κατάσταση βρίσκονται εκατοµµύρια άνθρωποι
που βλέπουν τις τιµές να ανεβαίνουν σε δυσθεώρητα ύψη.
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Επιστροφή στα περιεχόμενα

Παγκόσµιο ράλι στην αγορά δηµητριακών!
Φτώχεια, καιρός για µεγάλες µπίζνες Βοήθεια, αλλά µόνο τοις µετρητοίς
Της DOMINIQUE BAILLARD *
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO), ο οποίος
οργανώνει τον Ιούνιο στη Ρώµη ειδική διάσκεψη κορυφής, 37 χώρες βρίσκονται αντιµέτωπες µε
το φάσµα της διατροφικής κρίσης. Οι διεθνείς οργανισµοί θεωρούν πιθανό το χειρότερο σενάριο:
πολλαπλασιασµός των εξεγέρσεων (οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει αρκετούς νεκρούς στο Νότο)
και ελλείψεις τροφίµων που θα πλήττουν εκατοµµύρια άτοµα.
Κινήµατα ενάντια στην ακρίβεια σε Μπουρκίνα Φάσο, Μάλι, Μαυριτανία, Νιγηρία, Ακτή
Ελεφαντοστού και Καµερούν, «διαδηλώσεις της κατσαρόλας» ενάντια στην αύξηση της τιµής του
ψωµιού στο Ντακάρ (Σενεγάλη) οι οποίες αντιµετωπίζονται µε άγρια καταστολή...
Οι πληθυσµοί της Αφρικής υφίστανται τις συνέπειες της παγκόσµιας ανόδου της τιµής των
δηµητριακών. Η τιµή του εισαγόµενου από την Ασία ρυζιού, που αποτελεί τη βάση της διατροφής
πολλών πληθυσµών, αυξάνεται µε επικίνδυνο ρυθµό (στη Σενεγάλη, σε µία µόνο ηµέρα, η τιµή
του 50κιλου τσουβαλιού πέρασε από τα 21,3 ευρώ στα 26), τη στιγµή που και οι τιµές των
υπόλοιπων δηµητριακών σπάνε όλα τα ρεκόρ στις αγορές της Αµερικής.
Στην αρχή της χιλιετίας, η διατροφική ασφάλεια µετατρέπεται σε πηγή ανησυχίας ακόµα και για
τις βιοµηχανικές χώρες. Παρατηρητές όπως ο Ζαν Ζιγκλέρ, µέχρι πρόσφατα ειδικός εισηγητής των
Ηνωµένων Εθνών για το δικαίωµα στη διατροφή, εκφράζουν το φόβο τους για την εµφάνιση
λιµών στη ∆υτική Αφρική (1). Ακόµα και στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου η γεωργία θυσιάστηκε στο
βωµό της βιοµηχανικής επανάστασης (2), το υπουργείο που είναι αρµόδιο για τα ζητήµατα
σχετικά µε την ύπαιθρο, τη διατροφή και το περιβάλλον εκδήλωσε την ανησυχία του, σε µελέτη
που δόθηκε στη δηµοσιότητα τον ∆εκέµβριο του 2006 (3), για τους κινδύνους που απειλούν τη
διατροφική ασφάλεια.
Το καλοκαίρι του 2007, την εποχή του θερισµού για τους αγρότες του Βόρειου Ηµισφαιρίου, οι
τιµές διπλασιάστηκαν: στο Χρηµατιστήριο Εµπορευµάτων του Σικάγο, σηµείο αναφοράς για το
παγκόσµιο εµπόριο δηµητριακών, η τιµή του σιταριού πέρασε -στο διάστηµα µεταξύ Μαΐου και
Σεπτεµβρίου- από τα 200 δολάρια (126 ευρώ) ο τόνος στα 400 δολάρια (252 ευρώ).
Το ίδιο σενάριο παρατηρήθηκε και στο Παρίσι: στις αρχές του Σεπτεµβρίου η τιµή του σίτου που
προοριζόταν για αλευροποίηση έφτασε στα ύψη: 300 ευρώ.
Στα µέσα Μαρτίου του 2008, όταν οι ΗΠΑ εξάντλησαν σχεδόν πλήρως τις εξαγωγικές τους
δυνατότητες, το κόστος ανέβηκε κι άλλο. Μέσα σε έναν χρόνο, οι τιµές αυξήθηκαν κατά 130%
στην αµερικανική προθεσµιακή αγορά -πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ.
Η µεγαλύτερη αύξηση, πάντως, σηµειώθηκε στην Αϊτή όπου, µέσα σε µία µόλις εβδοµάδα, η τιµή
του ρυζιού διπλασιάστηκε, µε αποτέλεσµα να προκληθούν εξεγέρσεις που προκάλεσαν το θάνατο
5 ατόµων και τον τραυµατισµό 200.
Επισφαλής ισορροπία
Τα τελικά αποθέµατα (οι ποσότητες που έχουν αποµείνει στα σιλό των χωρών που παράγουν
δηµητριακά πριν από την έναρξη του θερισµού) µειώνονται σταθερά, τη στιγµή που αυξάνεται η
ζήτηση: η ρύθµιση της αγοράς δεν πραγµατοποιείται πλέον µε την αύξηση της προσφοράς, αλλά
µε την προσφυγή στα αποθέµατα που έχουν συσσωρευθεί στις χώρες εξαγωγούς.
Αυτή η επισφαλής ισορροπία ανατράπηκε το 2007 εξαιτίας του συνδυασµού δύο παραγόντων:

αφ' ενός της γενικευµένης αύξησης της ζήτησης(4) που δηµιουργεί η ραγδαία αύξηση των
φυτικών καυσίµων (5) και, αφ' ετέρου, της κακής εσοδείας που οφειλόταν σε κλιµατικούς
παράγοντες. Τα δύο φαινόµενα οδήγησαν σε παροξυσµό τις εντάσεις που προκάλεσε η αύξηση
της ζήτησης τροφίµων σε αναδυόµενες χώρες όπως η Κίνα.
Το πρώτο φαινόµενο απορροφά το 10% της παγκόσµιας παραγωγής καλαµποκιού. Ωστόσο, δεν
είναι ο µοναδικός υπεύθυνος για την αλµατώδη αύξηση της τιµής των δηµητριακών, γιατί οι
Αµερικανοί -οι κυριότεροι κατασκευαστές φυτικών καυσίµων- αύξησαν σηµαντικά την παραγωγή
καλαµποκιού για να ανταποκριθούν στην ζήτηση.
Ο δεύτερος παράγοντας διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο το 2007: η ξηρασία στην Αυστραλία, η
έλλειψη ηλιοφάνειας κι οι υπερβολικές βροχοπτώσεις στην Ευρώπη, και ο παγετός στην Αργεντινή
είχαν ως αποτέλεσµα µια αναιµική παραγωγή. Βέβαια, απέχουµε πολύ από τη γενικευµένη έλλειψη
τροφίµων, ωστόσο, στις αίθουσες συναλλαγών των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων, η καµπύλη
των τελικών αποθεµάτων αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα που καθορίζει τις αγοραπωλησίες: η
σηµαντική πτώση της ευνόησε την άνοδο των τιµών.
Το σιτάρι καταναλώνεται σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσµο και είναι αναντικατάστατο στην
παραγωγή ψωµιού, ζυµαρικών και σιµιγδαλιού. Είναι δε το κατ' εξοχήν δηµητριακό που αποτελεί
αντικείµενο ανταλλαγών, καθώς το ένα πέµπτο της παγκόσµιας παραγωγής κυκλοφορεί από
ήπειρο σε ήπειρο.
Η µεγέθυνση της οικονοµίας των αναδυόµενων χωρών, σε συνδυασµό µε την αστικοποίηση του
πληθυσµού τους έφεραν βαθύτατες αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες της ανθρωπότητας: οι
άνθρωποι τρώνε περισσότερο και ιδιαίτερα µεγάλες ποσότητες κρέατος. Για παράδειγµα, οι
Κινέζοι κατανάλωσαν το 2005 πενταπλάσιες ποσότητες κρέατος σε σχέση µε το 1980.
Οµως για την παραγωγή ενός κιλού πουλερικών απαιτούνται τρία κιλά δηµητριακών, ενώ για την
παραγωγή ενός κιλού βοδινού κρέατος απαιτείται υπερδιπλάσια ποσότητα. Πράγµατι, η
καθηµερινή τροφή των ζώων αποτελείται από δηµητριακά και ελαιούχους καρπούς.
Με την αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου στις
αναδυόµενες χώρες, αυξάνεται αναπόφευκτα και η ζήτηση για δηµητριακά. Μεταξύ 1960 και
2000, οι παγκόσµιες εξαγωγές σίτου τριπλασιάστηκαν. Η Αίγυπτος, η οποία αποτελούσε τον
σιτοβολώνα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, έχει µετατραπεί σήµερα στον κυριότερο εισαγωγέα.
Μέχρι πρόσφατα, η αιγυπτιακή κυβέρνηση δεν αγόραζε σιτάρι από τους ντόπιους παραγωγούς,
προτιµώντας το φτηνότερο εισαγόµενο.
Ετσι, η πλειονότητα των αγροτών στράφηκε στην καλλιέργεια φρούτων προς εξαγωγή. Σήµερα, η
αιγυπτιακή κυβέρνηση επιδοτεί την τιµή του ψωµιού, το οποίο µοιράζεται πλέον µε δελτίο από
τον στρατό, χωρίς ωστόσο η διανοµή να είναι πάντα οµαλή κι αποτελεσµατική.
Σε έκθεση του FAO που δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2007, ο οικονοµολόγος Αντάµ Πρακάς
υπολογίζει ότι για τις λιγότερο προηγµένες χώρες η εισαγωγή των αναγκαίων τροφίµων θα
κοστίζει κατά µέσον όρο 90% ακριβότερα σε σχέση µε το 2000 (6). Μερικούς µήνες αργότερα,
στις 9 Νοεµβρίου του 2007, οι εµπειρογνώµονες του FAO, αναθεώρησαν προς τα πάνω αυτές τις
προβλέψεις.
Η ώρα των κερδοσκόπων
Σε συνέντευξη τύπου στο Ντακάρ, ο Ανρί Ζοσεράν, διευθυντής της παγκόσµιας υπηρεσίας
ενηµέρωσης και συναγερµών του FAO εξήγησε ότι, µεταξύ 2006 και 2007, για τις χώρες της
Αφρικής οι δαπάνες για τις εισαγωγές τροφίµων αυξήθηκαν κατά 33%. Μάλιστα, για τις χώρες
που εξαρτώνται περισσότερο από τις εισαγωγές, αυτή η αύξηση έφτασε το 50% (7).

Ασφαλώς, οι µεγάλοι εξαγωγείς δηµητριακών είναι οι πρώτοι που επωφελούνται από την
κατάσταση. Οι ΗΠΑ αποκόµισαν έσοδα ρεκόρ από τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων: 85 δισ.
δολάρια (53 δισ. ευρώ) για το 2007. Σύµφωνα δε µε τις εκτιµήσεις του αµερικανικού υπουργείου
Γεωργίας, η χρονιά του 2008 θα είναι ακόµα καλύτερη για τη χώρα. Στη Γαλλία, όσοι ασχολούνται
µε την παραγωγή και το εµπόριο δηµητριακών διπλασίασαν το εισόδηµά τους. Μάλιστα, οι
µεγάλες επιχειρήσεις του χονδρικού εµπορίου δηµητριακών προσπαθούν να περιβάλλουν τα
αστρονοµικά κέρδη τους µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διακριτικότητα γίνεται.
Στην άλλη άκρη της αλυσίδας, στις αναπτυσσόµενες χώρες που είναι καθαροί εισαγωγείς
τροφίµων όπως το Μεξικό (8), ο θυµός υποβόσκει. Εκεί, η τοπική γεωργία δεν είναι σε θέση να
καλύψει τις ανάγκες του πληθυσµού. Οµως, εάν η άνοδος του κόστους του καλαθιού της
νοικοκυράς µπορεί να είναι ανεκτή για τις ανεπτυγµένες οικονοµίες, όπου οι δαπάνες για τρόφιµα
δεν ξεπερνούν το 14% των δαπανών των νοικοκυριών, δηµιουργεί ανεξέλεγκτες καταστάσεις στις
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής όπου τα νοικοκυριά αφιερώνουν στη διατροφή το 60% των
δαπανών τους.
Καθώς βρίσκονται αντιµέτωπες µε την άνοδο του πληθωρισµού στα είδη διατροφής, οι
αναδυόµενες χώρες που είναι παραδοσιακοί εξαγωγείς τροφίµων επέβαλαν τελωνειακούς
φραγµούς για να διατηρήσουν τις τιµές στην εγχώρια αγορά σε λογικό επίπεδο.
Τόσο η Αργεντινή (9) όσο και η Ρωσία επέβαλαν εξαγωγικούς δασµούς, καθώς και περιορισµούς
στις ποσότητες που µπορούν να εξαχθούν. Παρόµοιους περιορισµούς υιοθετούν για το ρύζι το
Βιετνάµ και η Ινδία. Μόλις έγινε αισθητή η επίδραση των µέτρων αυτών στην παγκόσµια αγορά,
οι εντάσεις στις τρίτες χώρες αυξήθηκαν ακόµα περισσότερο.
Οι πλέον εκτεθειµένες χώρες, οι καθαροί εισαγωγείς, καταφεύγουν σε επιδοτήσεις όταν τους το
επιτρέπουν τα οικονοµικά τους.
Στο Μαρόκο, τον περασµένο Σεπτέµβριο, η αύξηση της τιµής του ψωµιού που αποφάσισε η
συνδικαλιστική οργάνωση των αρτοποιών προκάλεσε βίαιες διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις. Καθώς
η κυβέρνηση φοβόταν ότι ο θυµός των διαδηλωτών κινδύνευε να εξελιχθεί σε εξέγερση,
προτίµησε να καταργήσει την απόφαση και να αναστείλει την ισχύ αρκετών εισαγωγικών δασµών,
έτσι ώστε να ανακουφιστούν οι αλευροβιοµήχανοι.
Η κυβέρνηση της Σενεγάλης ακολούθησε το παράδειγµά της στην περίπτωση αρκετών τροφίµων,
µειώνοντας µάλιστα και τον ΦΠΑ και θεσπίζοντας διατίµηση για το ψωµί. Οµως όλα αυτά τα
µέτρα µειώνουν σηµαντικά τα δηµοσιοοικονοµικά έσοδα µιας χώρας, ενώ προκαλούν και την οργή
θεσµών όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο που εµµένουν στους ιερούς νόµους της προσφοράς
και της ζήτησης.
Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση της Τυνησίας, για να αποφευχθεί η αύξηση της τιµής του
ψωµιού, ζήτησε από τους αρτοποιούς να περιορίσουν το µέγεθος της φρατζόλας, ενώ στο Μάλι
διατίθεται πλέον ένα άνοστο ψωµί που περιέχει ποσότητες σόργου και κεχριού.
Σύµφωνα µε τον γεωπόνο Μαρκ Ντιφιµιέ, το παραµικρό αρνητικό κλιµατικό επεισόδιο µπορεί να
πυροδοτήσει έναν λιµό (10).
Μάλιστα, η αντιµετώπισή του θα καταστεί ακόµα δυσκολότερη από το γεγονός ότι τα αποθέµατα
της παγκόσµιας επισιτιστικής βοήθειας µειώνονται επικίνδυνα: «Οταν η τιµή του σίτου αυξάνεται,
η επισιτιστική βοήθεια µειώνεται. Η γενναιοδωρία των χωρών του Βορρά εκδηλώνεται µονάχα
όταν διαθέτουν πλεονάσµατα.
»Η παροχή βοήθειας συµβάλλει στον περιορισµό των αποθεµάτων και στη στήριξη των τιµών
στην εγχώρια αγορά. Οµως, µόλις αρχίσει η γρήγορη άνοδος των τιµών, πουλάνε σε
οποιονδήποτε είναι σε θέση να πληρώσει ικανοποιητικά». Οι αριθµοί που δίνονται στη

δηµοσιότητα από το ∆ιεθνές Συµβούλιο ∆ηµητριακών (CIC)(11) επιβεβαιώνουν την άποψή του:
µόλις άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιµές, η επισιτιστική βοήθεια µειώθηκε, από 8,4 εκατοµµύρια
τόνους σε 7,4, ενώ αυτή τη χρονιά αναµένεται να περιοριστεί στα 6 εκατοµµύρια τόνους.
Στην Κίνα, για παράδειγµα, το υπουργείο Υγείας ενθαρρύνει τις γυναίκες να καταναλώνουν
γαλακτοκοµικά προϊόντα για να απορροφά ο οργανισµός τους περισσότερο ασβέστιο. Οµως,
περισσότερο γάλα σηµαίνει µεγαλύτερο αριθµό εκτρεφόµενων ζώων και ολόκληρες καραβιές από
ζωοτροφές. Κατά πάσα πιθανότητα, η ζήτηση θα αυξηθεί στα επόµενα έτη.
Επιπλέον, πρέπει να λάβουµε υπόψη και το φαινόµενο της κερδοσκοπίας. «Μετατραπείτε σε
πρωταγωνιστή της µεταβλητότητας στις αγορές των αγροτικών προϊόντων. Μην µένετε πλέον
θεατές. Ενηµερωθείτε»: αυτό ήταν το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έστειλε, το
φθινόπωρο του 2007, σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου η Financeagri, µια γαλλική εταιρεία
παροχής ενηµέρωσης που ειδικεύεται στις γεωργικές πρώτες ύλες.
Αυτή η επιχειρηµατική πρόταση αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα της επανάστασης
που έχει ξεκινήσει στις προθεσµιακές αγορές αγροτικών προϊόντων. Ενώ αρχικά, οι αγορές αυτές
δηµιουργήθηκαν για την κάλυψη του κινδύνου από τις απότοµες διακυµάνσεις των τιµών,
µετατράπηκαν σε πεδίο κερδοσκοπίας στο οποίο δραστηριοποιούνται επαγγελµατίες κερδοσκόποι,
αλλά και περιστασιακοί, όπως οι αγρότες. Η εµφάνιση των επενδυτών και των κερδοσκόπων
αναστάτωσε τις αποτιµήσεις των αγροτικών προϊόντων, ενισχύοντας τη µεταβλητότητα των
τιµών.
Μάλιστα, τα επενδυτικά κεφάλαια έχουν ξετρελαθεί µε τους δείκτες των αγροτικών προϊόντων.
Μεταξύ Απριλίου και ∆εκεµβρίου του 2007, δηλαδή την περίοδο που οι αγορές των δηµητριακών
απογειώθηκαν, ο όγκος των κεφαλαίων που κατευθύνθηκε στον κλάδο πενταπλασιάστηκε,
περνώντας από τα 156 εκατοµµύρια δολάρια (99 εκατοµµύρια ευρώ) στα 911 εκατοµµύρια (583
εκατοµµύρια ευρώ) σύµφωνα µε την Barcap (θυγατρική της βρετανικής τράπεζας Barclays που
ειδικεύεται στις επενδυτικές δραστηριότητες) (12).
Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, το ενεργητικό των επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν τοποθετηθεί
στις αµερικανικές αγορές αγροτικών προϊόντων έκανε ένα ακόµα µεγαλύτερο άλµα: µεταξύ του
πρώτου και του τελευταίου τριµήνου του 2007, επταπλασιάστηκε.
Η αύξηση του πληθυσµού του πλανήτη και της κατανάλωσης τροφίµων, σε συνδυασµό µε την
έως τώρα υποτίµηση των αγροτικών προϊόντων σε σχέση µε τις υπόλοιπες πρώτες ύλες θα
µπορούσαν να οδηγήσουν σε µόνιµη άνοδο της τιµής των τροφίµων. Κι αν οι αγορές των
µετάλλων και της ενέργειας βρίσκονται σε αναβρασµό εδώ και πέντε χρόνια, για τα αγροτικά
προϊόντα βρισκόµαστε ακόµα στην αρχή της κούρσας.
Η εκδίκηση των αγροτών
Και µέσα σε αυτήν την ατµόσφαιρα οι παραγωγοί προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη
τους.
«Οι υψηλές τιµές οδήγησαν στην ενίσχυση του ατοµικισµού», διαπιστώνει ο αναλυτής ενός
µεγάλου χονδρεµπορικού οίκου.
Στη Γαλλία αθετήθηκαν πολλά συµβόλαια, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούσαν σιτάρι προς
αλευροποίηση ή κριθάρι για τη ζυθοποιία: οι παραγωγοί που θεώρησαν ότι τους συνέφερε να
πουλήσουν απευθείας στις βιοµηχανίες αναγκάστηκαν να αποζηµιώσουν τους συνεταιρισµούς που
ζηµιώθηκαν από την αθέτηση των συµβολαίων.
Ο Φιλίπ Μανζέν, πρόεδρος της Coop de France (13), θεωρεί ότι αυτό είναι κατανοητό: «Ποτέ

άλλοτε οι αγρότες δεν βρέθηκαν µπροστά σε τόσο µεγάλη µεταβλητότητα των τιµών τριπλασιασµός σε 15 µήνες. Λογικό είναι να πάρουν τα µυαλά τους αέρα, ιδίως µετά από τρία
χρόνια ισχνών αγελάδων».
Πάντως, θεωρεί λυπηρή την εξέλιξη αυτή. Μπροστά στη συγκέντρωση που χαρακτηρίζει τη
ζήτηση της βιοµηχανίας και τη σταδιακή αποχώρηση του κράτους από την αγορά, η αλληλεγγύη
των παραγωγών την οποία εκφράζει το συνεταιριστικό κίνηµα θα µπορούσε να αποδειχθεί
εξαιρετικά χρήσιµη.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του CIC, οι αγρότες αρχίζουν να αντιδρούν: το 2008 αναµένεται να
αυξηθούν κατά 4% οι εκτάσεις στις οποίες καλλιεργείται σιτάρι.
Η εξέλιξη µπορεί να συγκριθεί µε την υπερθέρµανση της αγοράς των δηµητριακών µεταξύ 1995
και 1996. Ωστόσο, αν εξετάσουµε το σύνολο των δηµητριακών, λίγες χώρες διαθέτουν τα τεχνικά
µέσα και κυρίως τη διαθέσιµη γη. «Η γη είναι η επένδυση του µέλλοντος», βεβαιώνει ο βρετανός
επενδυτής Τζιµ Σλάτερ, ο οποίος, αφού πλούτισε στην αγορά των µετάλλων, στρέφεται προς τη
γεωργία.
Η Ρωσία µε τις αχανείς στέπες της Ανατολικής Σιβηρίας και η Ουκρανία µε τα περίφηµα µαύρα
χώµατά της µπορούν να αναπτύξουν τη γεωργία τους. Οµως το ηπειρωτικό κλίµα καθιστά το
εγχείρηµα αβέβαιο, καθώς ο παγετός µπορεί να προκαλέσει ορισµένες χρονιές την απότοµη
µείωση της παραγωγής.
Αντίθετα, η Αργεντινή και η Βραζιλία µπορούν να µετατρέψουν σε καλλιεργήσιµη γη την πάµπα
και τα δάση τους. Σύµφωνα δε µε τον Ντιφιµιέ, «υπάρχουν ακόµα κέρδη παραγωγικότητας τα
οποία ο κόσµος ούτε καν υποπτεύεται». Οχι τόσο στην Ευρώπη, όµως, όπου η στρεµµατική
απόδοση είναι η υψηλότερη σε ολόκληρο τον κόσµο.
Το µέλλον της εξαγωγικής γεωργίας βρίσκεται στις «νέες χώρες», όπου το κόστος παραγωγής
είναι εξαιρετικά χαµηλό, όπως και οι στρεµµατικές αποδόσεις. Οµως, κάτι τέτοιο συνεπάγεται τη
διάδοση των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (οι οποίοι γνωρίζουν ήδη τεράστια εξάπλωση
στην Αργεντινή) και ένα πλήθος αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον όπως η αποδάσωση στη
Βραζιλία.
Οσον αφορά δε τις χώρες που πλήττονται από το σοκ της τιµής των δηµητριακών, η σωτηρία
τους θα έρθει µέσα από την αναγέννηση της γεωργίας τους. Ενισχύοντας τη γεωργία του, το
Μάλι απέφυγε σε µεγάλο βαθµό τις συνέπειες της κρίσης. Αυτό κατέστη δυνατόν χάρη στις
επενδύσεις στη ρυζοκαλλιέργεια στο ∆έλτα του Νίγηρα, αλλά και στη στροφή των
απογοητευµένων από την πτώση της τιµής του βαµβακιού αγροτών στην καλλιέργεια
καλαµποκιού και σόργου.
Αντιµέτωπο µε την τσιγκουνιά των δωρητριών χωρών από τις οποίες εξαρτάται, το Παγκόσµιο
Επισιτιστικό Πρόγραµµα προσπαθεί να στηρίξει την εγχώρια παραγωγή εντείνοντας τις αγορές του
από τοπικούς παραγωγούς. Στη ∆υτ. Αφρική, το µερίδιό τους αυξήθηκε στο 30% το 2007, από
13% το 2005.
Η ραγδαία άνοδος της τιµής των δηµητριακών θέτει ξανά το ζήτηµα του ρόλου της γεωργίας ως
συνιστώσας της ανάπτυξης. Η γεωργία θα έπρεπε να βρίσκεται στην καρδιά της µεταρρύθµισης
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην Ευρώπη αλλά και των διαπραγµατεύσεων της Ντόχα.
Και αποτελεί ειρωνεία της ιστορίας ότι η Παγκόσµια Τράπεζα, η οποία συνέβαλε στην εξασθένιση
της γεωργίας όλων των χωρών προωθώντας την απελευθέρωση της οικονοµίας, θεωρεί σήµερα στην έκθεσή της για την ανάπτυξη το 2008- ότι αυτός ο τοµέας έχει να διαδραµατίσει
θεµελιώδους σηµασίας ρόλο στην καταπολέµηση της φτώχειας.
Βέβαια, καθώς είναι δύσκολο να απαγκιστρωθεί κανείς από µια νοοτροπία που κυριαρχούσε επί

δεκαετίες, το «new deal» που προτείνει για την παγκόσµια διατροφική πολιτική περιορίζεται στη
σύναψη µιας νέας εµπορικής συµφωνίας στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου...
Τουλάχιστον, στην περίπτωση της Αφρικής, η κρίση µπορεί να έχει κάποια «παράπλευρα οφέλη»:
να εγκαταλειφθεί η πολιτική της απελευθέρωσης των αγορών και της ελευθερίας των ανταλλαγών
που επιβλήθηκε από τους διεθνείς οργανισµούς στις αδύναµες και παραιτηµένες κυβερνήσεις, και
να υιοθετηθούν εθνικές πολιτικές επικεντρωµένες στη διατροφική ασφάλεια και στη στροφή της
τοπικής γεωργίας στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσµού. Οπως επισηµαίνει ένας
κοινωνιολόγος από την Ακτή του Ελεφαντοστού, «αυτό που χρειαζόµαστε κυρίως είναι να
αποκτήσουν τα κράτη µας κυβερνήσεις»!
(1) Βλέπε «Refugies de la faim», www.monde-diplomatique.fr /2008/03/ZIEGLER/15658
(2) Μεταξύ 1770 και 1870, το µερίδιο της γεωργίας στο εθνικό εισόδηµα µειώθηκε από το 45%
στο 14%.
(3) http://statistics.defra.gov.uk/. Με την αλµατώδη άνοδο της τιµής των αγροτικών πρώτων
υλών, η διατροφική ασφάλεια µετατρέπεται σε θέµα που κυριαρχεί στις παρεµβάσεις των
βρετανών πολιτικών ιθυνόντων. Βλέπε Jenny Wiggins και Javier Blas, «Expensive tastes: Rising
costs force food up the political agenda», «Financial Times», Λονδίνο, 24 Οκτωβρίου 2007.
(4) (ΣτΜ): Οταν άρχισε να γίνεται φανερός ο ολέθριος ρόλος τους για την κοινωνία και το
περιβάλλον, εγκαταλείφθηκε ο όρος «βιοκαύσιµα» ο οποίος έχει θετική σηµασία, καθώς
παραπέµπει σε οικολογικό χαρακτήρα, και προτιµάται πλέον ο πιο ουδέτερος όρος «φυτικά
καύσιµα».
(5) Βλέπε Eric Holtz-Gimenez «Les cinq mythes de la transition vers les agrocarburants», «Le
Monde diplomatique», Ιούνιος 2007.
(6) Perspectives de l'alimentation 2007, Ρώµη, 7 Ιουνίου 2007, http://www.fao.org/news
room/en/news/2007/1000592/index.html
(7) www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx? ReoportId=75238
(8) Βλέπε Anna Vigna, «Le jour ou le Mexique fut prive de tortillas», «Le Monde diplomatique»,
Μάρτιος 2008.
(9) Στην Αργεντινή, στα µέσα Μαρτίου, η κυβέρνηση της Κριστίνα Φερνάντες Κίρχνερ εξήγγειλε
την αύξηση κατά 9% του φόρου επί των εξαγωγών σόγιας, ηλιόσπορου, καλαµποκιού και σίτου.
Θεωρεί ότι η άνοδος της τιµής της σόγιας (70% το 2007) δικαιολογεί την αύξηση του φόρου, ενώ
σκοπεύει να χρησιµοποιήσει τα έσοδα που θα προκύψουν για να προβεί στην αναδιανοµή
πλούτου προς τους φτωχότερους κλάδους. Το µέτρο προκάλεσε απεργιακές κινητοποιήσεις των
µεγαλογαιοκτηµόνων και των αγροτών που διάρκεσαν δύο εβδοµάδες και είχαν ως αποτέλεσµα
την οργανωµένη έλλειψη τροφίµων στις πόλεις.
(10) Βλέπε Marc Dufumier, «Agricultures africaines et marche mondial», Fondation Gariel Peri,
Παρίσι, 2007.
(11) Στο CIC συµµετέχουν όσοι υπέγραψαν τη σύµβαση για το εµπόριο των δηµητριακών.
Πραγµατοποιεί δύο τακτικές συνεδριάσεις ετησίως, συνήθως Ιούνιο και ∆εκέµβριο. Ο ρόλος του
συνίσταται στην επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης και στη συζήτηση της εξέλιξης και του
προσανατολισµού των παγκόσµιων αγορών δηµητριακών.
(12) Βλέπε http://www.igc.org.uk/en/ aboutus/default.aspx Τριµηνιαία έρευνα, «The commodity
refiner», αφιερωµένη στις αγορές πρώτων υλών, http://www.barx.com/commodities /research/

index.shtml
(13) www.cooperation-agricole.coop/ sites/cfca
* Η DOMINIQUE BAILLARD είναι δηµοσιογράφος στο Radio France Internationale.
Πηγή: Le Monde Diplomatique, ελληνική έκδοση της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, 18/05/08,
http://www.monde-diplomatique.gr/spip.php?article136. Ανακτήθηκε στις 6/8/2008
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Ο πλανήτης φλέγεται ενώ η οµάδα των G8 χαζολογά
«Αυτή η συνάντηση κορυφής αποτέλεσε άλλη µια προδοσία για τους φτωχούς και τους πολίτες
των χωρών των G8. To αποτέλεσµα φανερώνει έλλειψη κατανόησης της ουσίας των ζητηµάτων
που ευθύνονται για την πείνα και την εξαθλίωση που ήδη αντιµετωπίζουν πολλές χώρες.
Ελπίζουµε ότι οι πολίτες αυτών των οκτώ χωρών θα ασκήσουν µεγαλύτερη πίεση στους
απρόσιτους ηγέτες τους. Ο πλανήτης φλέγεται ενώ η οµάδα των G8 χαζολογά», δήλωσε ο Kumi
Naidoo, ο αντιπρόεδρος του Παγκόσµιου Καλέσµατος Ενάντια στη Φτώχεια (GCAP).
Οι αντιπρόσωποι του GCAP από δέκα χώρες που παρευρέθησαν εκφράζουν την έντονη ανησυχία
τους για το πόσο εκτός πραγµατικότητας µοιάζει να είναι η οµάδα των G8 σχετικά µε τα ζητήµατα
που αφορούν την εξάλειψη της φτώχειας. Η έλλειψη οποιασδήποτε σοβαρής συζήτησης για τα
βιοκαύσιµα σε σχέση µε τη διατροφική κρίση είναι απεχθής. Οι αναφορές για την υγεία, τη
φτώχεια και το νερό είναι λυπηρές, καθώς δεν στηρίζονται σε κατάλληλες πηγές και σε µια βάσει
χρονοδιαγράµµατος δέσµευση. Ενώ η οµάδα των G8 υποκρίνεται υπακοή στους αναπτυξιακούς
στόχους της χιλιετίας (MDGs), οι δεσµεύσεις τους αποδεικνύουν ότι ακόµη και αυτοί οι ελάχιστοι
στόχοι κινδυνεύουν να µην πραγµατοποιηθούν µέχρι το 2015.
«Η επαναδιαβεβαίωση των δεσµεύσεων για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας αποτελεί
ένα θετικό σηµάδι ενώ οδεύουµε προς τη συνάντηση κορυφής για τους αναπτυξιακούς στόχους
της χιλιετίας, που θα πραγµατοποιηθεί τον Σεπτέµβριο, αλλά οι οικονοµικοί πόροι που τίθενται επί
τάπητος δεν επαρκούν για όσα πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το 2015», δήλωσε ο Minar Pimple,
διευθυντής της Ασίας στην Καµπάνια των Ηνωµένων Εθνών για την Χιλιετία.
Φέτος επαναλαµβάνονται οι περισσότερες από τις προηγούµενες δεσµεύσεις των G8, όµως η
κατάσταση του πλανήτη έχει χειροτερεύσει από το 2005. Η αύξηση των τιµών στα τρόφιµα από
30% σε 45% είχε καταστροφικά αποτελέσµατα, ειδικά για γυναίκες και παιδιά που προσπαθούν
να επιβιώσουν µε λιγότερο από ένα δολάριο την ηµέρα. Εκατοµµύρια περισσότεροι άνθρωποι
εξωθούνται στη φτώχεια.
«Η Ιαπωνία δεν µπόρεσε να αναλάβει την ηγεσία που περιµέναµε να δούµε, ως διοργανώτρια της
συνδιάσκεψης. Οι Ιάπωνες επιθυµούν περισσότερη δράση για την καταπολέµηση της φτώχειας,
εποµένως αισθάνονται κι οι ίδιοι απογοητευµένοι», δήλωσε ο Tatsuo Hayashi, του GCAP της
Ιαπωνίας (Hottokenai Sekai no Mazushisa).
«Οι G8 ήρθαν, συζήτησαν και απέτυχαν να κερδίσουν τη µεγαλύτερη µάχη που αντιµετωπίζουµε,
τη µάχη ενάντια στη φτώχεια και την ανισότητα», δήλωσε η Ana Maria Nemezo από το GCAP των
Φιλιππίνων.

Πηγή: http://www.stoppoverty.gr. Ανακτήθηκε στις 29/7/2008
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FAO hunger map
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Πηγή: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
http://www.fao.org/es/ess/faostat/foodsecurity/FSMap/map14.htm. Ανακτήθηκε στις 21/8/2008
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Βιοκαύσιµα: Το τραγικό οικολογικό και
κοινωνικό παράδειγµα της Αµερικής
Miguel Altieri Καθηγητής Αγροτικής Οικολογίας, Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια, Berkeley Elizabeth
Bravo ∆ίκτυο για µια Λατινική Αµερική Ελεύθερη από Μεταλλαγµένα, Quito, Ισηµερινός
Tα έθνη του ΟΟΣΑ- Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που αποτελούν 56%
της κατανάλωσης ενέργειας του πλανήτη, χρειάζονται απελπισµένα την αντικατάσταση του
πετρελαίου µε άλλα υγρά καύσιµα. Οι παγκόσµιοι ρυθµοί πετρελαιοπαραγωγής αναµένονται να
φτάσουν το µέγιστο τους αυτό τον χρόνο, και ο διεθνής ανεφοδιασµός θα ελαττωθεί πιθανώς
σηµαντικά τα επόµενα πενήντα έτη. Υπάρχει επίσης µεγάλη ανάγκη να βρεθούν υποκατάστατα
των ορυκτών καυσίµων, τα οποία είναι από τους σηµαντικότερους συνεισφέροντες στη
παγκόσµια κλιµατική αλλαγή µέσω της εκποµπής CO2 και άλλων αερίων του θερµοκηπίου.
Τα βιοκαύσιµα έχουν διαφηµιστεί ως η ελπιδοφόρος εναλλακτική λύση του πετρελαίου. Η
βιοµηχανία, οι κυβερνήσεις και οι επιστηµονικοί θιασώτες των βιοκαυσίµων υποστηρίζουν ότι θα
χρησιµεύσουν ως εναλλακτική λύση για τη πετρελαϊκή κρίση, θα µετριάσουν τη κλιµατική αλλαγή
µειώνοντας τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, ενισχύοντας τα εισοδήµατα των αγροτών και
προωθώντας την αγροτική ανάπτυξη. Ωστός,ο η εκτενής έρευνα και οι ανάλυσεις που
πραγµατοποιούνται από σεβαστούς οικολόγους και κοινωνικούς επιστήµονες προτείνουν ότι η
µεγάλης κλίµακας βιοµηχανική ανάπτυξη των βιοκαυσίµων θα είναι καταστρεπτική για τους
αγρότες, το περιβάλλον, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τους καταναλωτές, ιδιαίτερα, τους
φτωχούς.
Σε αυτή την ανάλυση εξετάζουµε τις οικολογικές, κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της
παραγωγής βιοκαυσίµων. Υποστηρίζουµε πως, αντίθετα στις ψεύτικες αξιώσεις των εταιριών που
προάγουν αυτά τα "πράσινα καύσιµα," η µαζική καλλιέργεια καλαµποκιού, ζαχαροκάλαµου,
σόγιας, φοινικέλαιου και άλλων καλλιεργειών που ωθούνται προς το παρόν από τη βιοµηχανία
των βιοκαυσίµων – µε την πρόθεση να είναι όλα γενετικά τροποποιηµένα- δεν θα µειώσει τις
εκποµπές των αέριων του θερµοκηπίου, αλλά θα µετατοπίσει από τις εστίες τους δεκάδες χιλιάδες
αγροτών, θα µειώσει την ασφάλεια τροφίµων σε πολλές χώρες, και θα επιταχύνει την αποψίλωση
δασών και την περιβαλλοντική καταστροφή του παγκόσµιου νότου.
Τα βιοκαύσιµα στις Η.Π.Α.: προεκτάσεις και επιδράσεις
-- Η παραγωγή αιθανόλης
Η κυβέρνηση Μπους έχει δεσµευτεί της εξάπλωσης των βιοκαυσίµων ώστε να µειωθεί η εξάρτησή
της από το ξένο πετρέλαιο. (Οι Η.Π.Α. εισάγουν, 61% του ακατέργαστου πετρελαίου που
καταναλώνουν, µε κόστος $75 δισεκατοµµυρίων ετησίως.) Αν και υπάρχει µια σειρά προοπτικών
για τα βιοκαύσιµα, η αιθανόλη που προέρχεται από το καλαµπόκι και τη σόγια αποτελεί αυτήν την
περίοδο το 99% των βιοκαυσίµων στις Η.Π.Α., και η παραγωγή της αναµένεται να αυξηθεί το
2012 στοχεύοντας τα 7,5 δισεκατοµµύριο γαλόνια ετησίως (Pimentel, 2003). Η ποσότητα
καλαµποκιού που καλλιεργείται για αιθανόλη στις Η.Π.Α. έχει τριπλασιαστεί από 18 εκατοµµύρια
τόνους το 2001 σε 55 εκατοµµύρια το 2006 (Bravo, 2006).
Παρέχοντας όλη τη παρούσα παραγωγή καλαµποκιού και σόγιας της Αµερικής για βιοκαύσιµα,
αυτό θα κάλυπτε µόνο ένα 12% των αναγκών βενζίνης της χώρας και 6% των αναγκών για
ντίζελ. Τα αγροτικά εδάφη στις Η.Π.Α. φτάνουν συνολικά τα 625.000 τετραγωνικά στρέµµατα. Με
τους τωρινούς ρυθµούς, οι ανάγκες καυσίµου από βιοκαύσιµα θα απαιτούσαν 1,4 εκατοµµύριο
τετραγωνικά µίλια καλαµποκιού για αιθανόλη ή 8,8 εκατοµµύριο τετραγωνικά µίλια σόγιας για
βιοντίζελ (Korten, 2006). Η νότια Ντακότα και η Αιόβα αφιερώνουν ήδη περισσότερο από 50%
του καλαµποκιού τους στην παραγωγή αιθανόλης, η οποία έχει οδηγήσει σε µικρότερες

παραγόµενες ποσότητες για ζωοτροφή και ανθρώπινη κατανάλωση. Αν και το 1/5 της συγκοµιδής
αµερικανικού καλαµποκιού αφιερώθηκε στην παραγωγή αιθανόλης το 2006, αυτό ικανοποίησε
µόνο 3% των αµερικάνικων συνολικών αναγκών για καύσιµα (Bravo 2006).
Η µεγάλης κλίµακας παραγωγή που απαιτείται για να δώσει ικανοποιητικές ποσότητες συγκοµιδής
θα ενθαρρύνει τις βιοµηχανικές µεθόδους µονοκαλλιέργειας καλαµποκιού και σόγιας µε έντονες
περιβαλλοντικές παρενέργειες. Η παραγωγή καλαµποκιού οδηγεί σε ολοένα µεγαλύτερη
εδαφολογική διάβρωση από οποιαδήποτε αµερικανική καλλιέργεια. Οι αγρότες σε όλη τις Μεσοδυτικές πολιτείες έχουν εγκαταλείψει την αµειψισπορά (Σ.τ.Μ. εναλλαγή καλλιεργειών) ώστε να
καλλιεργήσουν αποκλειστικά καλαµπόκι και σόγια, που αυξάνουν τη µέση εδαφολογική διάβρωση
από 2,7 τόνους/στρέµµα ετησίως σε 19,7 τόνους (Pimentel και άλλοι, 1995). Η εγκατάλειψη της
αµειψισποράς έχει αυξήσει επίσης την ευπάθεια στα παράσιτα, και εποµένως απαιτεί υψηλότερες
εισροές φυτοφαρµάκων από τις περισσότερες καλλιέργειες (στις Η.Π.Α., περίπου 41% όλων των
ζιζανιοκτόνων και το 17% όλων των εντοµοκτόνων εφαρµόζεται στο καλαµπόκι, Pimentel και
Lehman, 1993). Η ειδίκευση στην παραγωγή καλαµποκιού µπορεί να είναι επικίνδυνη: όταν στις
αρχές της δεκαετίας του '70 τα οµοιόµορφα υβρίδια καλαµποκιού υψηλής απόδοσης αποτελούσαν
το 70% όλου του καλλιεργηµένου καλαµποκιού, µια σήψη φύλλων που είχε επιπτώσεις σε αυτά
τα υβρίδια οδήγησε σε απώλεια 15% της παραγωγής καλαµποκιού καθ' όλη τη διάρκεια της
δεκαετίας (Altieri 2004). Αυτό το είδος της ευπάθειας των καλλιεργειών µπορεί να αναµένεται να
ευδοκιµήσει στο ολοένα και περισσότερο υγρό κλίµα µας, προκαλώντας κυµαινόµενες
µεταπτώσεις σε όλη τη παραγωγή τροφίµων. Πρέπει να έχουµε κατά νου τις επιπλοκές της
διασύνδεσης της ενεργειακής οικονοµίας µας µε αυτό καθ˜ αυτό το κυµαινόµενο και ευµετάβλητο
τροφικό σύστηµα. Η καλλιέργεια καλαµποκιού περιλαµβάνει γενικά τη χρήση του ζιζανιοκτόνου
Ατραζίνη, γνωστό για ενδοκρινικές διαταράξεις. Χαµηλές δόσεις τέτοιων ουσιών µπορούν να
προκαλέσουν προβλήµατα ανάπτυξης παρεµποδίζοντας τις ορµονικές λειτουργίες στα βασικά
σηµεία ανάπτυξης ενός οργανισµού. Οι µελέτες δείχνουν ότι η Ατραζίνη µπορεί να οδηγήσει σε
σεξουαλικές ανωµαλίες στους πληθυσµούς βατράχων, συµπεριλαµβανοµένου και του
ερµαφροδιτισµού (Hayes και άλλοι, 2002).
Το καλαµπόκι απαιτεί µεγάλα ποσά χηµικού αζωτούχου λιπάσµατος, που συνεισφέρει σηµαντικά
στη ρύπανση εδάφους και ποτάµιων υδάτων και είναι υπεύθυνο για τη "Νεκρή Ζώνη" στον κόλπο
του Μεξικού. Τα µέσα ποσοστά εφαρµογής νιτρικών αλάτων στο αµερικανικό καλλιεργήσιµο
έδαφος κυµαίνονται από 120 έως 550 κιλά αζώτου ανά εκτάριο. Η ανεπαρκής απορρόφηση των
αζωτούχων λιπασµάτων από τις καλλιέργειες οδηγεί στην απορροή άζωτου, συνήθως στα
επιφανειακά ύδατα ή στα υπόγεια νερά. Η µόλυνση των υδροφόρων στρωµάτων από τα νιτρικά
άλατα είναι διαδεδοµένη και σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα σε πολλές αγροτικές περιοχές. Στις
Η.Π.Α., υπολογίζεται ότι περισσότερο από 25% των φρεατίων πόσιµου νερού περιέχουν επίπεδα
νιτρικών αλάτων υψηλότερα από το όριο ασφάλειας των 45 µέρη ανά εκατοµµύριο (Conway και
Pretty, 1991). Τα υψηλά επίπεδα νιτρικών αλάτων είναι επικίνδυνα για τη ανθρώπινη υγεία, και οι
µελέτες έχουν συνδέσει την λήψη τους µε τη µεταιµογλοβινεµία στα παιδιά και την εµφάνιση
γαστρικού, κυστικού και οισοφαγικού καρκίνου στους ενήλικες.
Η επέκταση του καλαµποκιού στις ξηρότερες περιοχές, όπως το Κάνσας, απαιτεί την άρδευση
του, αυξάνοτανς την πίεση στις ήδη µειωµένες υπόγειες πηγές όπως το υδροφόρο στρώµα
Ogallala στις νοτιοδυτικές Η.Π.Α.. Σε µέρη της Αριζόνα, τα υπόγεια νερά αντλούνται ήδη σε
ποσοστό δέκα φορές µεγαλύτερο από το φυσικό ποσοστό επανάκαµψης αυτών των υδροφόρων
στρωµάτων (Pimentel και άλλοι, 1997).
-- Σόγια για βιοντίζελ
Στις Η.Π.Α., η σόγια είναι αυτήν την περίοδο η κύρια καλλιέργεια για βιοκαύσιµα για τη παραγωγή
βιοντίζελ. Μεταξύ 2004 και 2005 η κατανάλωση βιοντίζελ αυξήθηκε κατά 50%. Περίπου 67 νέες
εγκαταστάσεις καθαρισµού είναι υπό κατασκευή µέσω επενδύσειων από τους γίγαντες της αγρο-

βιοµηχανίας όπως την ADM και τη Cargill. Περίπου 1,5% της συγκοµιδής σόγιας παράγει 68
εκατοµµύριο γαλόνια του βιοντίζελ, ισοδύναµα µε λιγότερο από 1% της κατανάλωσης βενζίνης.
Εποµένως, εάν η ολόκληρη συγκοµιδή σόγιας αφιερωνότανε στην παραγωγή βιοντίζελ, θα
ικανοποιούσε µόνο 6% των αναγκών πετρελαίου του έθνους (Pimentel και Patzek, 2005).
Στο µεγαλύτερο ποσοστό της η σόγια στις Η.Π.Α. είναι µεταλλαγµένη, κατασκευασµένη από τη
Monsanto ώστε να είναι ανθεκτική στο ζιζανιοκτόνο τους, παρασκευαζόµενο από τη συστηµική
χηµική ουσία, glyphosate (30,3 εκατοµµύρια εκτάρια Roundup-Ready σόγια καλλιεργήθηκαν το
2006, περισσότερο δηλαδή από 70% της εσωτερικής συγκοµιδής). Η εµπιστοσύνη στην
ζιζανιοκτόνο-ανθεκτική σόγια οδηγεί σε µια αύξηση των προβλήµατων σχετικά µε την
ανθεκτικότητα ζιζανίων και τη φυσική απώλεια βλάστησης. Λαµβάνοντας υπόψη την πίεση της
βιοµηχανίας να αυξήσει τη χρήση ζιζανιοκτόνου, το Roundup θα χρησιµοποιείται σε όλο
περισσότερα ποσοστά γης . Η ανθεκτικότητα στο glyphosate έχει ήδη τεκµηριωθεί σε
αυστραλιανούς πληθυσµούς πολλών ετήσιων ζιζανίων (ryegrass, quackgrass, birdsfoot trefoil and
Cirsium arvense). Στην Iowa, οι πληθυσµοί του ζιζανίου amaranthus rudis έδειξε σηµάδια
καθυστερηµένης εκβλάστησης που το επέτρεψε να προσαρµοστεί καλύτερα στους πρώιµους
ψεκασµούς, το ζιζάνιο velvetleaf έδειξε ήδη ανθεκτικότητα στο glyphosate, και η παρουσία µιας
ανθεκτικής ποικιλίας του ζιζανίου horseweed έχει ήδη τεκµηριωθεί στο Delaware. Ακόµη και στις
περιοχές όπου η ανθεκτικότητα ζιζανίων δεν έχει παρατηρηθεί, οι επιστήµονες έχουν σηµειώσει
αυξήσεις στην παρουσία των ισχυρότερων ειδών ζιζανίων, όπως το Nightshade στο Illinois και το
Water Hemp στην Iowa (Certeira και Duke, 2006, Altieri 2004).
Προς το παρόν δεδοµένα για υπολειµµατικά επίπεδα συγκέντρωσης Roundup στο καλαµπόκι και
τη σόγια δεν υπάρχουν, δεδοµένου ότι τέτοια προϊόντα δεν συµπεριλαµβάνονται στις συµβατικές
έρευνες αγοράς για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων. Εντούτοις, είναι γνωστό ότι, καθώς το
glyphosate είναι ένα συστηµικό ζιζανιοκτόνο (που εφαρµόζεται σε περίπου 12 εκατοµµύριο
στρέµµατα στις Η.Π.Α.) ανιχνεύεται στα συγκοµισθέντα µέρη των φυτών και δεν µεταβολίζεται
εύκολα, συσσωρεύεται έτσι σε µεριστωµατικές περιοχές των φυτών συµπεριλαµβανοµένων των
ριζών και των κονδύλων (Duke και άλλοι, 2003).
Περαιτέρω, οι πληροφορίες για την επίδραση αυτού του ζιζανιοκτόνου στην εδαφική ποιότητα
είναι ελλιπείς, ωστόσο η έρευνα έχει καταδείξει ότι η χρήση glyphosate πιθανώς συνδέεται µε τα
ακόλουθα αποτελέσµατα (Motavalli και άλλοι, 2004):
• Μείωση της δυνατότητας δέσµευσης αζώτου της σόγιας και του τριφυλλιού επηρεάζοντας
εµµέσως την συµβίωση.
• Αύξηση της ευπάθειας της σόγιας και του σιταριού σε ασθένειες, όπως αποδεικνύεται από την
αύξηση της αρρώστιας fusarium του σιταριού τον περασµένο χρόνο στον Καναδά.
• Μείωση της παρουσίας των εδαφικών µικροοργανισµών, οι οποίοι εκτελούν απαραίτητες
αναπαραγωγικές λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένης της αποσύνθεσης οργανικής ουσίας, της
απελευθέρωσης θρεπτικών συστατικών και της ανακύκλωσης, και της καταστολής παθογόνων
οργανισµών.
• Οι πιθανές αλλαγές περιλαµβάνουν την επίδραση στην εδαφική µικροβιακή δραστηριότητα λόγω
µεταβολών στη σύνθεση των εκκριµάτων της ρίζας, την αλλοίωση των µικροβιακών πληθυσµών,
και την τοξικότητα στις µεταβολικές διεργασίες που µπορούν να αποτρέψουν την κανονική
αύξηση των βακτηριδίων και µυκήτων.
• Το glyphosate έχει επίσης αρνητικές επιδράσεις στους αµφίβιους πληθυσµούς, ειδικά σε αυτόν
του ιδιαίτερα ευαίσθητου βορειοαµερικανικού γυρίνου (Relyea, 2005).
Επιπτώσεις και επίδραση στη λατινική Αµερική
-- Σόγια

Οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν θα είναι σε θέση να παραγάγουν αρκετή βιοµάζα για βιοκαύσιµα που
να ικανοποιούν τις ενεργειακές ανάγκες τους. Άντ˜ αυτού, οι ενεργειακές καλλιέργειες θα πρέπει
να καλλιεργηθούν στο Παγκόσµιο Νότο. Μεγάλες φυτείες ζαχαροκάλαµου, φοινικέλαιου, και
σόγιας αντικαθιστούν ήδη τα δάση και τα λιβάδια στη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Κολοµβία, τον
Ισηµερινό, και την Παραγουάη. Η καλλιέργεια σόγιας έχει οδηγήσει ήδη στην αποψίλωση 21
εκατοµµυρίων εκταρίων δάσους στη Βραζιλία, 14 εκατοµµυρίων εκταρίων στην Αργεντινή, δύο
εκατοµµυρίων εκταρίων στην Παραγουάη και 600.000 εκταρίων στη Βολιβία. Ως απάντηση στη
παγκόσµια πίεση της αγοράς, η Βραζιλία µόνο θα καθαρίσει πιθανώς επιπλέον 60 εκατοµµύριο
εκτάρια δασικού εδάφους στο εγγύς µέλλον (Bravo, 2006).
Από το 1995, το συνολικό έδαφος για την παραγωγή σόγιας στη Βραζιλία έχει αυξηθεί κατά 3,2%
ετησίως (320.000 εκτάρια). Η σόγια σήµερα-µαζί µε το ζαχαροκάλαµο-καταλαµβάνει περισσότερη
γη από οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια στη Βραζιλία (21% του συνολικού καλλιεργηµένου
εδάφους). Το συνολικό έδαφος που χρησιµοποιείται για την καλλιέργεια σόγιας έχει αυξηθεί 57
φορές από το 1961, και ο όγκος της παραγωγής έχει πολλαπλασιάσει 138 φορές. 55% της
συγκοµιδής σόγιας, ή 11,4 εκατοµµύριο εκτάρια, είναι γενετικώς τροποποιηµένα. Στην
Παραγουάη, η σόγια καταλαµβάνει περισσότερα από 25% των γεωργικών εκτάσεων. Το εκτενές
καθάρισµα εδάφους έχει συνοδεύσει αυτήν την εξάπλωση: παραδείγµατος χάριν, ένα µεγάλο
µέρος του ατλαντικού δάσους της Παραγουάης έχει καθαριστεί, εν µέρει για την παραγωγή σόγιας
που περιλαµβάνει 29% της χρήσης γεωργικού εδάφους της χώρας (Altieri και Pengue, 2006).
Η παραγωγή σόγιας συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά διάβρωσης, ειδικότερα σε
περιοχές όπου δεν εφαρµόζονται βραχυπρόθεσµοι κύκλοι αµειψισποράς. Η απώλεια εδαφικής
κάλυψης υπολογίζεται να είναι κατά µέσο όρο 16 τόνους ανά εκτάριο σόγιας στις δυτικές περιοχές
των Η.Π.Α. Υπολογίζεται επίσης ότι στη Βραζιλία και την Αργεντινή η απώλεια γόνιµου εδάφους
κυµαίνεται κατά µέσο όρο µεταξύ 19-30 τόνους ανά εκτάριο, ανάλογα µε τις πρακτικές
διαχείρισης, το κλίµα και την κλίση. Οι γ.τ. (γενετικά τροποποιηµένες) ποικιλίες σόγιας µε
ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα έχουν αυξήσει τη δυνατότητα µεγαλύτερης παραγωγής σόγιας για
τους αγρότες, µε συνέπεια πολλοί από αυτούς να έχουν αρχίσει να καλλιεργούν σε ευαίσθητα
εδάφη, επιρρεπή στη διάβρωση (Jason, 2004).
Στην Αργεντινή, η εντατική καλλιέργεια σόγιας έχει οδηγήσει στην µαζική µείωση θρεπτικών
ουσιών του εδάφους. Υπολογίζεται ότι η συνεχής παραγωγή σόγιας έχει οδηγήσει στην απώλεια
ένα εκατοµµύριο τόνων αζώτου και 227.000 τόνων φωσφορούχου στο έδαφος σε εθνικό επίπεδο.
Το κόστος αναπλήρωσης αυτής της θρεπτικής απώλειας µε λιπάσµατα είναι κατ' εκτίµηση 910
εκατοµµύρια δολάρια. Η αύξηση παρουσίας αζώτου και φωσφόρου σε λεκάνες απορροής
ποταµών της Λατινικής Αµερικής συνδέονται βεβαίως µε την αύξηση της παραγωγής σόγιας
(Pengue, 2005).
Η µονοκαλλιέργεια σόγιας στη λεκάνη του Αµαζονίου έχει καταστήσει άγονο ένα µεγάλο µέρος
του εδάφους. Τα φτωχά εδάφη απαιτούν περισσότερη λίπανση µε βιοµηχανικά λιπάσµατα ώστε
να φτάσουν σε ανταγωνιστικά επίπεδα παραγωγικότητας. Στη Βολιβία, η παραγωγή σόγιας
επεκτείνεται ανατολικά σε περιοχές όπου τα εδάφη είναι ήδη υποβαθµισµένα. Ένα εκατοµµύριο
στρέµµατα υποβαθµισµένων εδαφών όπου προηγουµένως καλλιεργούνταν σόγια έχουν τώρα
αφεθεί για βόσκηση βοοειδών οδηγώντας σε περαιτέρω υποβάθµιση (Fearnside, 2001). Τα
βιοκαύσιµα δηµιουργούν έναν νέο κύκλο εξάπλωσης της ερήµωσης στις περιοχές Cerrado και
στον Αµαζόνιο. ∆εδοµένου ότι οι λατινοαµερικανικές χώρες αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην
καλλιέργεια σόγιας για την παραγωγή βιοκαυσίµων, οι οικολογικές επιπτώσεις αναµένεται να
ενταθούν.
-- Ζαχαροκάλαµο για αιθανόλη στη Βραζιλία
Η Βραζιλία παράγει ζάχαρη για καύσιµα αιθανόλης από το 1975 ακόµη. Από το 2005, υπήρξαν 313

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αιθανόλης µε παραγωγική ικανότητα 16 εκατοµµύριο κυβικών
µέτρων. Η Βραζιλία είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός του ζαχαροκάλαµου στον κόσµο, και παράγει
60% της παγκόσµιας αιθανόλης από ζαχαροκάλαµο το οποίο καλλιεργείται σε 3 εκατοµµύριο
εκτάρια (Jason, 2004). Το 2005, η παραγωγή έφθασε το ρεκόρ των 16,5 δισεκατοµµυρίων
λίτρων, εκ των οποίων δύο δισεκατοµµύρια προορίζονταν για εξαγωγή. Η µονοκαλλιέργεια
ζαχαροκάλαµου καταναλώνει από µόνη της 13% της εφαρµογής ζιζανιοκτόνου στη χώρα. Οι
µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν το 2002 από την EMBRAPA (Ίδρυµα Γεωργικής Έρευνας της
Βραζιλίας) επιβεβαίωσαν την µόλυνση των υδάτων που συνδέθηκε µε τη χρήση φυτοφαρµάκων
στο υδροφόρο ορίζοντα του Guarani, για την καλλιέργεια ζαχαροκάλαµου στην επικράτεια του
Σάο Πάολο.
Οι Η.Π.Α. είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας αιθανόλης της Βραζιλίας, εισάγοντας το 58% της
εθνικής παραγωγής το 2006. Αυτή η εµπορική σχέση ενισχύθηκε µε µια πρόσφατη συµφωνία της
κυβέρνησης Μπους µε τη Βραζιλία. Παρόλο που αυτό θα φαινότανε ως ευνοϊκή συµφωνία , για να
ανταποκριθεί η Βραζιλία στις ανάγκες που θέτει η κυβέρνηση Μπους θα πρέπει να αυξήσει την
παραγωγή της επιπλέον κατά 135 δισεκατοµµύρια λίτρα ετησίως Έτσι, οι καλλιεργούµενες
περιοχές επεκτείνονται γρήγορα στην περιοχή Cerrado, της οποίας η φυσική κάλυψη βλάστησης
αναµένεται να έχει εξαφανιστεί µέχρι το 2030. Το 60% των εδαφών παραγωγής ζάχαρης το
διαχειρίζεται 340 µεγάλες µονάδες παραγωγής αιθανόλης που ελέγχουν έτσι το µεγαλύτερο
ποσοστό επιφάνειας καλλιέργειας ζαχαροκάλαµου (Bravo, 2006).
Λαµβάνοντας υπόψη νέο διεθνές ενεργειακό σκηνικό, οι βραζιλιάνοι πολιτικοί και τα βιοµηχανικά
στελέχη διατυπώνουν ένα νέο όραµα για το οικονοµικό µέλλον της χώρας, που κεντροθετείται
στην παραγωγή πηγών ενέργειας που θα αντικαταστήσουν το 10% της παγκόσµιας χρήσης
βενζίνης µέσα στα επόµενα 20 έτη. Αυτό θα απαιτούσε µια πενταπλάσια αύξηση στην περιοχή
εδάφους που για παραγωγή ζάχαρης, που υπολογίζεται από έξι έως 30 εκατοµµύριο εκτάρια. Η
νέα καλλιέργεια θα οδηγήσει στο καθάρισµα εδάφους σε νέες περιοχές οι οποίες θα
αντιµετωπίσουν τη ίδια κατά πάσα πιθανότητα κλίµακα αποψίλωσης µε αυτήν της περιοχή
Pernambuco, όπου µόνο 2,5% της αρχικής δασικής κάλυψης έχει παραµείνει (Fearnside, 2001).
Ενεργειακή αποδοτικότητα και η οικονοµικές επιπτώσεις
Η παραγωγή αιθανόλης απαιτεί εξαιρετικά υψηλά ποσά ενέργειας. Για να παραχθούν 10,6
δισεκατοµµύρια λίτρα αιθανόλης, οι Η.Π.Α. χρησιµοποιούν περίπου 3,3 εκατοµµύριο εκτάρια
εδάφους, τα οποία απαιτούν κατόπιν ογκώδεις ενεργειακές εισαγωγές για λίπανση, αντιµετώπισης
ζιζανίων και συγκοµιδής του καλαµποκιού (Pimentel, 2003). Αυτά τα 10,6 δισεκατοµµύρια λίτρα
αιθανόλης παρέχουν µόνο 2% της βενζίνης που χρησιµοποιείται από τα αυτοκίνητα κάθε χρόνο
στις Η.Π.Α.
Παρά τις µελέτες των Shapouri και άλλων (2004) του USDA που παρουσιάζουν πλεόνασµα
καθαρής ενέργειας για την παραγωγή αιθανόλης, οι Pimentel και Patzek (2005), χρησιµοποιώντας
στοιχεία και από τις 50 πολιτείες και συµψηφίζοντας όλες τις ενεργειακές εισαγωγές
(συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής και επισκευής αγροτικών µηχανηµάτων και του
εξοπλισµού ζύµωση-απόσταξης) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η παραγωγή αιθανόλης δεν
παράσχει όφελος καθαρής ενέργειας. ∆ιατείνονται ότι πιθανότερα απαιτεί περισσότερη ενέργεια
από ορυκτά καύσιµα για να παραχθεί από ότι θα παράγει. Στους υπολογισµούς τους, η παραγωγή
αιθανόλης από καλαµπόκι απαιτεί 1,29 γαλόνια ορυκτών καυσίµων ανά γαλόνι αιθανόλης που θα
παράγεται, και η παραγωγή ενός γαλονιού ντίζελ από σόγια απαιτεί 1,27 γαλόνια ενέργειας από
ορυκτά καύσιµα. Επιπλέον, λόγω της σχετικά χαµηλής ενεργειακής πυκνότητας της αιθανόλης,
περίπου τρία γαλόνια της αιθανόλης απαιτούνται για να αντικαταστήσουν δύο γαλόνια βενζίνης.
Η αµερικανική παραγωγή αιθανόλης έχει χρηµατοδοτηθεί µε 3 δις δολάρια από οµοσπονδιακές και
κρατικές επιχορηγήσεις ετησίως (0,54 δολάρια ανά γαλόνι), η περισσότερη από τις οποίες πηγαίνει

σε µεγάλες αγρο-βιοµηχανικές µονάδες. Το 1978 οι Η.Π.Α. εισήγαγαν έναν φόρο στην αιθανόλη,
αλλά έκαναν µια εξαίρεση 54 σεντ ανά γαλόνι για αυτήν που χρησιµοποιούνταν για το gasohol
(βενζίνη µε 10% αιθανόλη). Αυτό οδήγησε σε επιχορηγήσεις για αγρο-βιοµηχανίες όπως για την
Αrcher Midland της τάξεως των 10 δις δολαρίων από το 1980 ως το 1997 (Bravo, 2006). Το 2003
περισσότερο από 50% των εγκαταστάσεων παραγωγής αιθανόλης στις Η.Π.Α. ανήκαν σε αγρότες.
Μέχρι το 2006, το 80% των νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ανήκαν σε Α.Ε. και 556 εκ.
δολάρια των προγραµµάτων επιδότησης ωφέλησαν µόνο τους µεγαλύτερους παραγωγούς. Μέχρι
το 2007 αυτός ο αριθµός αναµένεται να φθάσει στις Η.Π.Α. τα 1,3 δις δολάρια.
Η ασφάλεια των τροφίµων και η µοίρα των αγροτών
Οι θιασώτες της βιοτεχνολογίας υπερµάχονται της εξάπλωση της καλλιέργειας σόγιας ως
παράδειγµα επιτυχούς υιοθέτησης της γ.τ. τεχνολογίας από τους αγρότες. Ωστόσο αυτό το
στοιχείο αποκρύπτει το γεγονός ότι η επέκταση σόγιας οδηγεί στον ακραίο συγκεντρωτισµό γης
και εισοδήµατος. Στη Βραζιλία, η καλλιέργεια σόγιας µετατοπίζει ένδεκα αγρο-εργάτες για κάθε
νέο εργάτη που απασχολεί. Αυτό δεν είναι ένα νέο φαινόµενο. Στη δεκαετία του '70, 2,5
εκατοµµύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω της παραγωγής σόγιας στη περιοχή Parana, και
300.000 στο Rio Grande do Sul. Πολλοί από αυτούς τους τώρα ακτήµονες ανθρώπους κινήθηκαν
προς τον Αµαζόνιο όπου και αποψίλωσαν αρχαία δάση. Στην περιοχή Cerrado, όπου η παραγωγή
γ.τ. σόγιας επεκτείνεται, τέτοιου είδους φαινόµενα εκτοπίσεως είναι σχετικά µέτρια επειδή η
περιοχή δεν είναι πυκνά εποικηµένη (Altieri και Pengue, 2006).
Στην Αργεντινή, 60.000 αγροκτήµατα κατασχέθηκαν ενώ η έκταση της καλλιέργειας γ.τ. σόγιας
Roundup σχεδόν τριπλασιάστηκε. Το 1998, στην Αργεντινή υπήρχαν 422.000 αγροκτήµατα ενώ
το 2002 µόνο 318.000, µια µείωση κατά 1/4. Σε µια δεκαετία, οι εκτάσεις σόγιας αυξήθηκαν
126% εις βάρος του καλαµποκιού, σιτηρών, φρούτων και της παραγωγής γαλακτοκοµικών. Το
2003-04 φυτεύτηκαν 13,7 εκατοµµύριο εκτάρια σόγιας, ενώ υπήρξε µείωση 2,9 εκατοµµυρίων
εκταρίων καλαµποκιού και 2,15 εκατοµµύρια εκτάρια ηλίανθων. Για τη βιοτεχνολογική
βιοµηχανία, οι τεράστιες αυξήσεις καλλιεργούµενων εκτάσεων σόγιας και ο διπλασιασµός των
παραγωγών ανά περιοχή είναι οικονοµική και γεωργική επιτυχία. Για τη χώρα ωστόσο, αυτό
σηµαίνει περισσότερες εισαγωγές βασικών τροφίµων και εποµένως απώλεια αυτάρκειας,
αυξανόµενων τιµών και πείνας (Pengue, 2005).
Η προώθηση του "αγρο-µετώπου" των βιοκαυσίµων είναι µια απόπειρα ενάντια στην αυτάρκεια
τροφίµων των αναπτυσσόµενων εθνών δεδοµένου ότι τα εδάφη για την παραγωγή τροφίµων
θυσιάζονται όλο και περισσότερο για να ταΐσουν τα αυτοκίνητα των ανθρώπων του παγκόσµιου
Βορρά. Η παραγωγή βιοκαυσίµων έχει επίσης άµεσες επιπτώσεις στους καταναλωτές µε την
αύξηση του κόστους διατροφής. Εξαιτίας του γεγονότος ότι περισσότερο από 70% του
καλαµποκιού στις Η.Π.Α. χρησιµοποιείται για ζωοτροφή, διπλασιάζοντας ή τριπλασιάζοντας την
παραγωγή αιθανόλης µπορεί να προκαλέσει αύξηση των τιµών καλαµποκιού, και κατά συνέπεια,
την τιµή του κρέατος. Η απαίτηση για τα βιοκαύσιµα στις Η.Π.Α. έχει συνδεθεί µε µια µαζική
άνοδο στην τιµή του καλαµποκιού που οδήγησε σε µια πρόσφατη αύξηση 400% στις τιµές
παρασκευασµάτων όπως η tortilla στο Μεξικό.
Η κλιµατική αλλαγή
Ένα από τα κύρια επιχειρήµατα των υπερασπιστών των βιοκαυσίµων είναι πως αυτές οι νέες
µορφές ενέργειας θα βοηθήσουν στην µετρίαση της κλιµατικής αλλαγής. Ωστόσο, µε την
προώθηση µεγάλης κλίµακας µηχανοποιηµένων µονοκαλλιεργειών που απαιτούν αγρο-χηµικές
εισροές και µηχανήµατα, το πιθανότερο τελικό αποτέλεσµα είναι µια γενικότερη αύξηση στις
εκποµπές του CO2. Καθώς τα δάση που δεσµεύουν αέρια του θερµοκηπίου αποψιλώνονται για να
αντικατασταθούν από καλλιέργειες βιοκαυσίµων, οι εκποµπές αυτές θα αυξάνονται παρά θα
µειώνονται (Bravo, 2006, Donald, 2004).

Εφόσον οι χώρες στο παγκόσµιο νότο µπαίνουν στη παραγωγή βιοκαυσίµων, το σχέδιο είναι να
εξαχθεί ένα µεγάλο µέρος αυτής της παραγωγής. Η µεταφορά σε άλλες χώρες θα αυξήσει κατά
πολύ τη χρήση καυσίµων και τις εκποµπές ρύπων. Επιπλέον, η µετατροπή βιοµάζας σε υγρό
καύσιµο σε εγκαταστάσεις µετατροπής παράγει τεράστιες αέριων του θερµοκηπίου (Pimentel και
Patzek, 2005).
Η παγκόσµια αλλαγή κλίµατος δεν πρόκειται να διορθωθεί µε την χρήση των βιοµηχανικών
βιοκαυσίµων. Θα πρέπει να υπάρξει µια ριζοσπαστική µετατροπή των τρόπου κατανάλωσης στο
παγκόσµιο Βορρά. Ο µόνος τρόπος για να σταµατήσει η παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας
λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι η µετάβαση από τις εκτατικές βιοµηχανικές
καλλιέργειες στην µικρής-κλίµακας βιολογική γεωργία, και τη µείωση της παγκόσµιας
κατανάλωσης καυσίµων.
Συµπεράσµατα
Η ενέργεια κρίση-λόγω της υπερκατανάλωσης και εξάντλησης των πετρελαϊκών κοιτασµάτωνέχουν δώσει µια ευκαιρία για ισχυρές παγκόσµιες συνεργασίες µεταξύ των εταιριών πετρελαίου,
τροφίµων, γενετικής µηχανικής και αυτοκίνητων. Αυτές οι νέες συµµαχίες τροφίµων και καυσίµων
αποφασίζουν για το µέλλον των παγκόσµιου αγροτικού τοπίου. Η άνοδος των βιοκαυσίµων θα
παγιώσει ακόµη περισσότερο την επικράτηση τους στα ζητήµατα των τροφίµων και των
καυσίµων µας και θα επιτρέψει να καθορίσουν τι, πώς και πόσο θα καλλιεργηθεί, µε συνέπεια
ακόµη περισσότερη φτώχεια των αγροτών, περιβαλλοντική καταστροφή και πείνα. Αυτοί που θα
ωφεληθούν περισσότερο από την επανάσταση των βιοκαυσίµων θα είναι µεγάλες εµπορικές
εταρείες σιτηρών, όπως η Cargill, η ADM και η Bunge, πετρελαϊκές εταιρείες όπως η BP, η Shell, η
Chevron,η Neste Oil, η Repsol και η Total, αυτοκινητοβιοµηχανίες όπως η General Motors, η
Volkswagen, η FMC-Ford France, η PSA PSA Peugeot-Citroen και η Renault και βιοτεχνολογικοί
γίγαντες όπως η Monsanto, η DuPont, και η Syngenta.
Η βιοτεχνολογική βιοµηχανία χρησιµοποιεί τον πυρετό των βιοκαυσίµων για να χρωµατίσει
“πράσινη” την εικόνα της µε την ανάπτυξη και εξάπλωση των γ.τ. ποικιλιών για παραγωγή
ενέργειας και όχι για παραγωγή τροφίµων. Λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη δηµόσια
δυσπιστία και απόρριψη των γ.τ. καλλιεργειών ως τρόφιµα, η βιοτεχνολογία θα χρησιµοποιηθεί
από τις εταιρίες για να βελτιώσει την εικόνα τους, υποστηρίζοντας ότι θα αναπτύξουν νέες γ.τ.
καλλιέργειες για µεγαλύτερη παραγωγή βιοµάζας ή ότι θα περιέχεται το ένζυµο άλφα-αµυλάση
που θα επιτρέπει την εκκίνηση της διαδικασίας παραγωγής αιθανόλης να αρχίσει όταν το
καλαµπόκι θα είναι ακόµα στο χωράφι- µια τεχνολογία που διατείνονται ότι δεν ασκεί καµία
αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η εξάπλωση τέτοιων καλλιεργειών στο περιβάλλον θα
προσθέσει ακόµη ένα περιβαλλοντικό κίνδυνο σε αυτούς που ήδη εµφανίστηκαν το 2006 µε το
γ.τ. καλαµπόκι σε 32,2 εκατοµµύριο εκτάρια γης και την εισαγωγή µη επιθυµητού γενετικού
υλικού στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα, όπως ήδη έχει γίνει µε το καλαµπόκι Starlink και το ρύζι
LL601.
Καθώς οι κυβερνήσεις πείθονται από τις υποσχέσεις της παγκόσµιας αγοράς βιοκαυσίµων,
σχεδιάζουν εθνικά προγράµµατα παραγωγής τους που θα δεσµεύσουν τα αγρο-συστήµατά τους
σε µονοκαλλιέργειες µεγάλη κλίµακας, εξαρτώµενες από την εντατική χρήση ζιζανιοκτόνων και
χηµικών λιπασµάτων, εκτρέποντας έτσι εκατοµµύρια εκταρίων πολύτιµων εκτάσεων από την
απαραίτητη παραγωγή τροφίµων. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη κοινωνικής κριτικής ώστε να
προβλεφθεί η τροφική ασφάλεια και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βιοκαυσίµων σε µικρές
χώρες όπως ο Ισηµερινός. Αυτή η χώρα αναµένεται να επεκτείνει την παραγωγή ζαχαροκάλαµου
κατά 500.000 στρέµµατα, και να καθαρίσει 100.000 εκτάρια φυσικών δασών ώστε να δώσει τόπο
στις φυτείες για φοινίκέλαιο. Φυτείες σαν αυτές προκαλούν ήδη µεγάλη περιβαλλοντική
καταστροφή στην περιοχή Choco της Κολοµβίας (Bravo, 2006).

Σαφώς, τα οικοσυστήµατα των περιοχών στις οποίες παράγονται οι καλλιέργειες βιοκαυσίµων
γρήγορα υποβιβάζονται, και η παραγωγή τους δεν είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιµη
ούτε τώρα, ούτε στο µέλλον.
Είναι επίσης ανησυχητικό ότι τα δηµόσια πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα (π.χ. η πρόσφατη
συµφωνία που υπογράφεται από τη BP και το πανεπιστήµιο του Berkeley-Καλιφόρνια) θύµα της
αποπλάνησης για εύκολο και µεγάλα κέρδη και την επιρροή πολιτικής και εταιρικής δύναµης.
Εκτός από τις επιπτώσεις της παρείσφρησης του ιδιωτικού κεφαλαίου στη διαµόρφωση της
ερευνητικών προγραµµάτων και της σύνθεση της σχολής -που διαβρώνει το δηµόσιο χαρακτήρα
των πανεπιστηµίων υπέρ του ιδιωτικού ενδιαφέροντος- υφίσταται πλέον ως επίθεση ενάντια στη
ακαδηµαϊκής ελευθερίας και διαχείρισης των Ιδρυµάτων. Τέτοιες συνεργασίες αποτρέπουν τα
πανεπιστήµια από τη συµµετοχή σε αµερόληπτη έρευνα και εµποδίζουν το διανοητικό κεφάλαιο
από να ερευνούν τις πραγµατικά αειφορικές εναλλακτικές λύσεις για την ενεργειακή κρίση και την
κλιµατική αλλαγή.
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι ο συνασπισµός του πετρελαϊκού και βιοτεχνολογικού κεφαλαίου
θα αποφασίζει όλο και περισσότερο για τη µοίρα των αγροτικού τοπίου της Αµερικής. Μόνο οι
στρατηγικές συµµαχίες και η συντονισµένη δράση των κοινωνικών κινηµάτων (οργανώσεις
αγροτών, κινήµατα περιβαλλοντικής και αγροτικής εργασίας, ΜΚΟ, Ενώσεις καταναλωτών,
αφοσιωµένα µέλη του ακαδηµαϊκού τοµέα, κ.λ.π.) µπορούν να ασκήσουν πίεση σε κυβερνήσεις
και πολυεθνικές επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλίσουν ότι τέτοιες τάσεις θα σταµατήσουν. Πιο
σηµαντικό είναι ότι πρέπει να συνεργαστούµε για να εξασφαλίσουµε πως όλες οι χώρες θα
διατηρήσουνν το δικαίωµα να επιτυγχάνουν αυτάρκεια στα τρόφιµα µέσω αγρο-οικολογικών,
τοπικών συστηµάτων παραγωγής τροφίµων, τη µεταρρύθµιση του εδάφους, πρόσβαση σε νερό,
σπόρους και άλλους αγροτικούς πόρους και πολιτικές παραγωγής τροφίµων που να
ανταποκρίνονται στις αληθινές ανάγκες των αγροτών και όλων των καταναλωτών, ιδιαίτερα των
φτωχών.

Αναδηµοσίευση απότο ORDER81 - Αντιπληροφόρησηγιατηνβιοτεχνολογικήεποχή.
htp://orde81.blogspot.com
Πηγή: http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=4468&Itemid=0. Ανακτήθηκε
στις 29/7/2008

Επιστροφή στα περιεχόμενα

H διατροφική κρίση, 2008
(στοιχεία και θέσεις του WWF)

Η άνοδος των τιµών των τροφίµων επιδεινώνει το πρόβληµα της πείνας. Εξαιτίας της, 100
εκατοµµύρια περίπου άνθρωποι αντιµετωπίζουν το φάσµα της πείνας.
Robert B. Zoellick πρόεδρος, World Bank Group

Η εκδήλωση της κρίσης, αναταραχές, εξεγέρσεις στον κόσµο, 2008.
•

Αϊτή: Οι εξεγέρσεις για τον διπλασιασµό της τιµής του ρυζιού στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους και την
εξουσία στον πρωθυπουργό.

•

Αίγυπτος: 2 ηµέρες συνεχόµενων εξεγέρσεων.

•

Καµερούν: 24 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.

•

Βιετνάµ: Επιδροµές των φτωχών στις καλλιέργειες.

•

Φιλιππίνες: Επιβάλλεται ποινή κάθειρξης σε όποιον αποθηκεύει ρύζι.

•

Μαλαισία: Η κυβέρνηση αναστέλλει όλα τα δηµόσια κατασκευαστικά έργα για να εστιάσει στη
συγκέντρωση διατροφικών αποθεµάτων.

•

Μεγάλη Βρετανία: άνοδος των τιµών των τροφίµων κατά 7% µέσα σε ένα χρόνο.

Καθώς κλείνει η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αντιµετωπίζουµε µια παλιά απειλή: την πείνα.
Με διαφορετικούς όµως όρους.
Οι λύσεις:
•

Aντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής (βλ. και το εκπαιδευτικό CD rom του WWF Eλλάς

(Το κλίµα είναι στο χέρι σου)
Είναι η σηµαντικότερη πρόκληση για τον πλανήτη. Τις συνέπειές της υφίστανται κυρίως οι πιο φτωχές
χώρες. Ξηρασίες, πληµµύρες, και άλλα ακραία καιρικά φαινόµενα πλήττουν χώρες που µαστίζονται ήδη
από τη φτώχια και την πείνα. Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την
ανάπτυξη (2007-08) υπάρχουν 2.6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι — 40% του πληθυσµού της Γης — που
επιβιώνουν µε λιγότερο από 2 δολάρια την ηµέρα και είναι πιο ευάλωτοι στις συνέπειες της κλιµατικής
αλλαγής.
•

Περισσότερο ρύζι µε λιγότερο νερό

Το ρύζι είναι το κύριο προϊόν διατροφής για πάνω από τον µισό πληθυσµό του πλανήτη.
Στην Ασία, περισσότερα από 2 εκατοµµύρια άνθρωποι λαµβάνουν το 60-70% των θερµίδων
τους από το ρύζι. Η τιµή του όµως αυξήθηκε έως 120% σε κάποιες χώρες όπως η Ταϊλάνδη
(FAO, Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών).
Είναι σηµαντικό να βελτιωθεί η παραγωγή ρυζιού και ταυτόχρονα να µειωθεί η πίεση που ασκείται στους
υγροτόπους από τις ρυζοκαλλιέργειες. Το WWF δουλεύει στην Ινδία µε τους αγρότες, τους επιστήµονες
και τους θεσµικούς φορείς για την καθιέρωση ενός συστήµατος εντατικοποίησης της παραγωγής ρυζιού
και ταυτόχρονης µείωσης της πίεσης που ασκείται στα οικοσυστήµατα επιφανειακών υδάτων.
•

Να χορτάσει ο πληθυσµός χωρίς να διψάσει. Ορθολογική χρήση νερού στη γεωργία.
Το 70% της κατανάλωσης νερού παγκοσµίως προορίζεται για τη γεωργία. Το ποσοστό αυτό
φτάνει στο 90% σε πολλές χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου. Από αυτό µόνο το 20-50%
φτάνει στις καλλιέργειες. Το υπόλοιπο χάνεται στην πορεία. Ανάµεσα στις αιτίες της
απώλειας είναι η ελλιπής συντήρηση του δικτύου άρδευσης, ακατάλληλες µέθοδοι άρδευσης
κ.α.
Η ανεπάρκεια νερού επιτείνει τη µείωση της αγροτικής παραγωγής. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Το WWF
προτείνει µέτρα για την ορθολογική διαχείριση του νερού µε στόχο την αντιµετώπιση της ανεπάρκειας
τροφής και νερού ταυτόχρονα.

•

Αξιοποίηση των Προστατευόµενων Περιοχών για την εξασφάλιση τροφής.
Οι Προστατευόµενες Περιοχές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην προστασία της γενετικής
ποικιλότητας, άρα και στην προστασία της γεωργίας.
Επίσης, οι Προστατευόµενες Περιοχές διαφυλάσσουν βασικές οικολογικές λειτουργίες (κύκλος του
αζώτου, του άνθρακα και του νερού) και συµβάλουν στη σταθεροποίηση των εδαφών. Κυρίως όµως
εξασφαλίζουν γενετικά αποθέµατα φυτών που µπορεί να αποδειχθούν πολύτιµα για την αγροτική
παραγωγή.

•

Ορθολογική (αειφόρος) αλιεία (βλ. και Φάκελο «Αλιεία»)
Πολλά είδη ψαριών απειλούνται µε εξαφάνιση εξαιτίας της υπεραλίευσης. Η µείωση των
ιχθυαποθεµάτων είναι αισθητή τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Το WWF προτείνει µέτρα για την ορθολογική αλιεία µε στόχο τόσο την κάλυψη των διατροφικών
αναγκών όσο και την προστασία της ιχθυοπανίδας.

•

«Αγαθά διατροφής» και περιβάλλον
Με τις τιµές των τροφίµων να εκτοξεύονται στα ύψη, τα είδη διατροφής έγιναν µια
ελκυστική επένδυση. Αυτό προκαλεί αύξηση της ζήτησης και άρα των τιµών. Αυτή είναι µια
από τις βασικές αιτίες της κρίσης.
Περισσότερα για τα είδη διατροφής που προσελκύουν τους επενδυτές (µπανάνες, κάσιους, βοδινό κρέας,
καφές, φασόλια σόγιας, ζαχαρότευτλα, τσάι, δηµητριακά και άλλα) και πως µπορεί να γίνει καλύτερη
διαχείρισή τους στη διεύθυνση:
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/policy/agriculture_environment/commodities/index.cfm

•

Βιοκαύσιµα
Τα βιοκαύσιµα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για τις αιτίες της διατροφικής κρίσης.
Η ενέργεια από τα βιοκαύσιµα µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Από την άλλη η καλλιέργεια των «ενεργειακών φυτών» θεωρείται ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και «κλέβει» καλλιεργήσιµη γη για είδη διατροφής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 10% της
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παγκόσµιας παραγωγής καλαµποκιού προορίζεται για βιοκαύσιµα. Χρειάζεται εποµένως εξισορρόπηση των
αρνητικών και θετικών παραµέτρων των βιοκαυσίµων µέσα από µια ορθολογική πολιτική. (Για
περισσότερα στην ιστοσελίδα:
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/solutions/energy_solutions/renewable_
energy/biomass/index.cfm)
Πηγή: WWF, http://www.panda.org/news_facts/education/teacher_resources/food_crisis_environment/index.cfm,
Ανακτήθηκε στις 6/08/08
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