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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Το παρόν έγγραφο στρατηγικής για τη χώρα (ΕΣΧ) αποτελεί µέρος µιας συνεχούς διαδικασίας 
διαχείρισης της κοινοτικής συνεργασίας µε τη Νικαράγουα. Αποτελεί βασικό στοιχείο της 
βελτιωµένης διαδικασίας προγραµµατισµού της εξωτερικής βοήθειας, που αναµένεται να 
οδηγήσει σε µεγαλύτερη συνάφεια µεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και της 
αναπτυξιακής πολιτικής κάθε χώρας. 
 
Η παρούσα στρατηγική ακολουθεί τις βασικές αρχές του Μνηµονίου Συµφωνίας που 
υπογράφτηκε µε τη χώρα στις αρχές του 2001. Βασίζεται στο Έγγραφο στρατηγικής για τη 
µείωση της φτώχειας στη Νικαράγουα που δηµοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2001. Η παρούσα 
στρατηγική συνάδει µε το ΕΣΜΦ, σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου του Νοεµβρίου 
2000. 
 
Η Νικαράγουα, έχοντας επιτύχει το σηµείο λήψης απόφασης YXΦX (Πρωτοβουλία για τις 
Υπερχρεωµένες Φτωχές Χώρες), έχοντας δηµοσιεύσει την αναπτυξιακή στρατηγική της και 
προσπαθώντας να αποκτήσει ένα ΜΜΦΑ (Μηχανισµό για τη µείωση της φτώχειας και την 
ανάπτυξη), επιζητεί ένα ευρύτερο πολιτικό διάλογο µε την κοινότητα των χορηγών βοήθειας. Η 
κοινοτική στρατηγική 2002-2006 αποτελεί µέρος της ανταπόκρισης. Βασίζεται στην ενίσχυση 
της κυριότητας µέσω µεγαλύτερης συνοχής και συντονισµού στο εσωτερικό της χώρας και 
άλλων χορηγών βοήθειας (ειδικότερα κρατών µελών). 
 
Η στρατηγική ανταπόκρισης βασίζεται σε τρεις τοµείς επικέντρωσης που είναι η γεωργική και 
τοπική ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η χρηστή διακυβέρνηση. 
 

 1. OΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 1.1 Γενικοί στόχοι 
Το άρθρο 177 της συνθήκης για την ΕΕ  ορίζει τρεις γενικούς στόχους της κοινοτικής 
συνεργασίας για την ανάπτυξη: 

- τη σταθερή και διαρκή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη,  
- την αρµονική και προοδευτική ένταξη των αναπτυσσόµενων χωρών στη διεθνή οικονοµία, 
- την καταπολέµηση της φτώχειας.  
Η κοινοτική πολιτική για την ανάπτυξη συµβάλλει επίσης στο γενικό στόχο της ανάπτυξης και 
εδραίωσης της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασµού των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών. 

H Κοινή ∆ήλωση που εξέδωσαν το Νοέµβριο του 2000 το Συµβούλιο Υπουργών και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά µε την πολιτική για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τη µείωση 
της φτώχειας, και ενδεχοµένως την εξάλειψή της, ως το βασικό στόχο. Η ∆ήλωση χρησιµοποιεί µία 
ευρεία ερµηνεία της έννοιας της φτώχειας: «η φτώχεια δεν ορίζεται απλώς ως η έλλειψη 
εισοδήµατος και οικονοµικών πόρων, αλλά περιλαµβάνει και την έννοια της ευπροσβλητότητας και 
την αδυναµία πρόσβασης σε επαρκή εκπαίδευση, διατροφή, υγεία, φυσικούς πόρους, πόσιµο ύδωρ, γη, 
εργασία, πιστώσεις, πληροφόρηση και πολιτική συµµετοχή, υπηρεσίες και υποδοµή» (άρθρο 8). 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ∆ήλωση καθορίζει έξι τοµείς δράσης της συνεργασίας της 
ΕΕ, συγκεκριµένα:  

- σύνδεση µεταξύ εµπορίου και ανάπτυξης, 
- στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας,  
- στήριξη µακροοικονοµικών πολιτικών και προώθηση της δίκαιης πρόσβασης σε 

κοινωνικές υπηρεσίες,  
- µεταφορές, 
- επισιτιστική ασφάλεια και αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου, 
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- ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας, ειδικότερα στον τοµέα της χρηστής διακυβέρνησης 
και του κράτους δικαίου. 

 1.2. Ειδικοί στόχοι για τη Νότια και την Κεντρική Αµερική  
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 443/92 του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 περί 
χρηµατοδοτικής και τεχνικής βοήθειας καθώς και οικονοµικής συνεργασίας µε τις αναπτυσσόµενες 
χώρες της Λατινικής Αµερικής και της Ασίας ισχύει για τη Νικαράγουα. Οι προτεραιότητές του 
είναι η ενίσχυση του πλαισίου συνεργασίας και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της 
κοινωνικής και οικονοµικής σταθερότητας και της δηµοκρατίας µέσω του θεσµικού διαλόγου και 
της χρηµατοοικονοµικής συνεργασίας. 
 
Συµπληρωµατικές κατευθυντήριες γραµµές εισήχθησαν στο πλαίσιο του διαλόγου του Σαν Χοσέ  
που διεξάγεται από το 1984 µεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Κεντρικής Αµερικής προκειµένου 
να συνδράµει:  

- την ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και του εκδηµοκρατισµού στην περιοχή, 
- την προώθηση της αειφόρου και δίκαιης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 
- την ενίσχυση της καταπολέµησης της ανασφάλειας και της εγκληµατικότητας,  
- την εδραίωση και τον εκσυγχρονισµό του κράτους δικαίου,  
- την ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών και της σταθερότητας στις χώρες της Κεντρικής 

Αµερικής. 
Άλλες αρχές και κατευθυντήριες γραµµές της συνεργασίας µε τη Νικαράγουα καθορίζονται στη 
Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της ΕΚ και των έξι χωρών της Κεντρικής Αµερικής. Η εν 
λόγω συµφωνία, που περιλαµβάνει ρήτρες για τα «δικαιώµατα του ανθρώπου» και τις «µελλοντικές 
εξελίξεις», καλύπτει ευρύ φάσµα πεδίων συνεργασίας, µεταξύ των οποίων η περιφερειακή 
ολοκλήρωση. 
 
Στο πλαίσιο της κατευθυντήριας γραµµής που αναφέρεται στην Ανακοίνωση του Μαρτίου 1999 
της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά µε µία νέα εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αµερικής1 µετά τη 
Σύνοδο Κορυφής του Ρίο, η Επιτροπή 2 επανέλαβε τους στόχους της για ενίσχυση της εταιρικής 
σχέσης και πρότεινε την επιτάχυνση της δράσης της στους τρεις τοµείς προτεραιότητας της 
προώθησης και προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου, της προώθησης της κοινωνίας της 
πληροφορίας, της µείωσης της κοινωνικής ανισότητας και της ένταξης στην παγκόσµια οικονοµία. 
 
Τελικά τον Μάιο του 1999, έξι µήνες µετά τον τυφώνα Mitch, στη ∆ήλωση της Στοκχόλµης, που 
εγκρίθηκε από τις πληγείσες χώρες της Κεντρικής Αµερικής και τους χορηγούς βοήθειας, 
καθορίστηκε σειρά καθοδηγητικών αρχών και στόχων για τη διαδικασία ανασυγκρότησης: 
 

- Ο υπερισχύων στόχος πρέπει να είναι η µείωση της κοινωνικής και οικολογικής 
ευπροσβλητότητας της περιοχής.  

- Η ανασυγκρότηση και ο µετασχηµατισµός της Κεντρικής Αµερικής πρέπει να 
ακολουθήσουν µία ολοκληρωµένη προσέγγιση διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης.   

- Η δηµοκρατία και η χρηστή διακυβέρνηση πρέπει να παγιωθούν και η αποκέντρωση των 
καθηκόντων και εξουσιών της κυβέρνησης να επιταχυνθεί, µε την ενεργό συµµετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών.  

- Ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου πρέπει να είναι µόνιµος στόχος. Πρέπει να 
δοθεί επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των 
δικαιωµάτων των παιδιών, των εθνοτικών οµάδων και µειονοτήτων.  

- Οι προσπάθειες των χορηγών βοήθειας πρέπει να καθοδηγούνται από προτεραιότητες που 
καθορίζουν οι δικαιούχες χώρες.  

                                                 
1 COM (1999)105 τελικό 
2 COM(2000)670 τελικό 



ΕΣΧ Νικαράγουα 5

- Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για µείωση της επιβάρυνσης του εξωτερικού χρέους 
των χωρών της περιοχής. 

 1.3 Ειδικός στόχος για τη Νικαράγουα  
 
Οι προτεραιότητες της διµερούς συνεργασίας µεταξύ της ΕΚ και της Νικαράγουα καθορίζονται στο 
Μνηµόνιο Συµφωνίας (2000-2006), που υπογράφτηκε από την κυβέρνηση της Νικαράγουα και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα τον Μάρτιο του 2001. Μεταξύ αυτών είναι: 
 

- Τοπική ανάπτυξη σε αγροτικό περιβάλλον  
- Γαιοκτησία 
- Eκπαίδευση 
- ∆ιακυβέρνηση και δηµόσια ασφάλεια  
- Οικονοµική συνεργασία.  

Tο Μνηµόνιο καλύπτει τη χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια και την οικονοµική συνεργασία, 
αλλά όχι πρωτοβουλίες όπως η περιφερειακή συνεργασία, το Περιφερειακό Πρόγραµµα 
Ανασυγκρότησης της Κεντρικής Αµερικής (ΠΠΑΚΑ), η επισιτιστική ασφάλεια ή η 
αποκεντρωµένη συνεργασία. 

 2. NIΚΑΡΑΓΟΥΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ  
Η Νικαράγουα είναι επιλέξιµη για την πρωτοβουλία YXΦX. Η χώρα πέτυχε το σηµείο λήψης 
απόφασης τον ∆εκέµβριο του 2000. Τον Ιούλιο του 2001 η κυβέρνηση δηµοσίευσε την τελική 
έκδοση του ΕΣΜΦ (Έγγραφο Στρατηγικής για τη Μείωση της Φτώχειας) µε τίτλο “Ενισχυµένη 
στρατηγική για την ανάπτυξη και τη µείωση της φτώχειας” (ΕΣΑΜΦ).  
 
Η ΕΣΑΜΦ βασίζεται σε τέσσερις θεµελιώδεις αρχές: 

- εκσυγχρονισµός του κράτους µε σκοπό τη µεγαλύτερη επικέντρωση και 
αποτελεσµατικότητά του όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στους φτωχούς, 

- προώθηση µεγαλύτερης ισότητας αυξάνοντας την πρόσβαση των φτωχών στα οφέλη της 
οικονοµικής ανάπτυξης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις αγροτικές κοινότητες, στις γυναίκες, 
στις οµάδες αυτοχθόνων, και τους κατοίκους της Ακτής του Ατλαντικού, 

- µεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα µέσω συµµετοχικών διαδικασιών που 
περιλαµβάνουν στοχοθετηµένες κοινότητες, δικαιούχους, και τοπικούς ηγέτες, 

- ευρύτερη συµµετοχή όλων των µελών της κοινωνίας της Νικαράγουα στη διαδικασία 
ΕΣΜΦ. 

 
Η στρατηγική  µείωσης της φτώχειας βασίζεται σε ένα πυρήνα τεσσάρων πυλώνων (βλ. 
λεπτοµέρειες στο παράρτηµα 4): 

- οικονοµική ανάπτυξη ευρείας βάσης µε εντατική εργασία και διαρθρωτική µεταρρύθµιση  
- αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο των φτωχών προκειµένου να βελτιωθεί 

η παραγωγικότητα, το εισόδηµα και η ευηµερία τους  
- καλύτερη προστασία των ευπρόσβλητων οµάδων 
- χρηστή διακυβέρνηση και θεσµική ανάπτυξη.  

 
Σε κάθε στάδιο πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τρία διατοµεακά ζητήµατα που συµπληρώνουν τις 
βασικές αρχές και τους τέσσερις πυλώνες: 

- περιβαλλοντική ευπροσβλητότητα, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης της µείωσης των 
κινδύνων φυσικών καταστροφών,  

- µεγαλύτερη κοινωνική ισότητα, ειδικότερα όσον αφορά τις γυναίκες και τις οµάδες 
αυτοχθόνων. Η πτυχή αυτή περιλαµβάνει την εκπόνηση σηµαντικών νοµοσχεδίων για τη 
βελτίωση των δικαιωµάτων αυτών των οµάδων και την ανάπτυξη εθνικών προγραµµάτων 
δράσης,  
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- αποκέντρωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της παροχής υπηρεσιών, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην Ακτή του Ατλαντικού.  

 
Το παράρτηµα 4 περιλαµβάνει γραφική παράσταση που παρουσιάζει τους πυλώνες και τα 
διατοµεακά ζητήµατα της στρατηγικής. 
 
Tο ΕΣΜΦ παρουσιάζει 14 στόχους και δείκτες προόδου και επιτυχίας της στρατηγικής. Ο γενικός 
στόχος είναι να µειώσει την ακραία φτώχεια κατά 50% το 2015, µε ενδιάµεσο στόχο µείωσης 
17,5% µέχρι το 2005. Ο πλήρης πίνακας των στόχων παρουσιάζεται στο παράρτηµα 3. 
 
Tο ∆ΝΤ και η ∆ιεθνής Τράπεζα δηµοσίευσαν αξιολόγηση από κοινή οµάδα εµπειρογνωµόνων3 που 
συνιστά την αποδοχή του ΕΣΜΦ και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι «καίτοι το ΕΣΜΦ παρουσιάζει 
µία ευρεία και συνεκτική στρατηγική για τη µείωση της φτώχειας στη Νικαράγουα, απαιτείται 
περαιτέρω εργασία σε ορισµένους τοµείς». Η έκθεση υπογραµµίζει ότι «οι περισσότεροι στόχοι 
καθίστανται εφικτοί, αλλά η επίτευξή τους εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθµό από την επιτάχυνση της 
οικονοµικής ανάπτυξης, και ελάχιστοι στόχοι µπορούν να θεωρηθούν υπερβολικά φιλόδοξοι». 
 
Ας σηµειωθεί ότι «η οµάδα εκτιµά ότι η στρατηγική υπόκειται σε σηµαντικούς κινδύνους 
εφαρµογής». Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου είναι:  

- οι προεδρικές εκλογές (4 Νοεµβρίου 2001, βλ. πολιτικό πλαίσιο κατωτέρω), 
- η ευθραυστότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος,  
- η ανάγκη ενίσχυσης της χρηστής διακυβέρνησης και της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης 

της διαφθοράς,   
- η ευαισθησία της στρατηγικής όσον αφορά το εµπόριο (καφές, πετρέλαιο) και την 

παγκόσµια οικονοµία, 
- η ανάγκη σηµαντικής τεχνικής βοήθειας.  

 
Tο Συµβούλιο των ∆ιοικητών της ∆ιεθνούς Τράπεζας ενέκρινε το ΕΣΜΦ της Νικαράγουα, που 
µπορεί να αποτελέσει τη βάση για µείωση κατά 4,5 δισ. δολ. ΗΠΑ της εξυπηρέτησης του 
εξωτερικού χρέους. 
 
Η διαδικασία του ΕΣΜΦ αποτέλεσε αντικείµενο κριτικής λόγω της έλλειψης συντονισµού και της 
ανεπαρκούς µεθόδου συµµετοχής. Η στρατηγική παρουσιάζεται απλώς ως µια σειρά ιδεών σχετικά 
µε το έργο, µια δήλωση αρχών. Κατά τη γνώµη ορισµένων υπαλλήλων, πρόκειται για δυναµική 
διαδικασία που θα βελτιωθεί µε την πάροδο του χρόνου. Κατά τη γνώµη της κοινωνίας των 
πολιτών και ορισµένων χορηγών βοήθειας, η στρατηγική βρίσκεται ακόµη σε στάδιο σχεδίου. 

 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

 3.1 Πολιτικό πλαίσιο  

 3.1.1 Εσωτερική κατάσταση 

Τα τελευταία είκοσι έτη σηµειώθηκαν ριζικές αλλαγές στη χώρα:  
- Η λαϊκή επανάσταση των Σαντινίστας ανέτρεψε την κληρονοµική δικτατορία του Σοµόζα 

και κυβέρνησε καθ’όλη τη δεκαετία του 1980. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από την 
επιδείνωση των σχέσεων µε τις ΗΠΑ και την παρατεταµένη σύγκρουση που βύθισε τη 
χώρα σε βαθιά οικονοµική και κοινωνική κρίση. Οι ανθρώπινες συνέπειες αυτής της 
περιόδου εξακολουθούν να υπάρχουν µέχρι σήµερα.  

- Οι εκλογές του 1990 ήσαν οι πρώτες που αναγνωρίζονται ως νόµιµες από όλα τα 
συµµετέχοντα πολιτικά κινήµατα.  

                                                 
3 ∆ΟΑ και ∆ΝΤ: Αξιολόγηση από κοινή οµάδα εµπειρογνωµόνων του εγγράφου στρατηγικής για τη µείωση της φτώχειας, 
Αύγουστος 2001  
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Οι πρόσφατες συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις και το νοµικό πλαίσιο πραγµατοποιήθηκαν βάσει 
πολιτικής συµφωνίας µεταξύ της κυβέρνησης (Partido Liberal Constitucionalista – PLC) και του 
µεγαλύτερου κόµµατος της αντιπολίτευσης (Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN). Η 
συµφωνία αυτή δηµιούργησε κάποιο σκεπτικισµό σχετικά µε την ανεξαρτησία των θεσµών4. Το 
εκλογικό σύστηµα ανασχηµατίστηκε βάσει της ίδιας πολιτικής συµφωνίας µε σκοπό τη µείωση του 
φάσµατος των εθνικών πολιτικών κινηµάτων σε τρία µόνο κόµµατα. Οι διαφορές µεταξύ των δύο 
κοµµάτων σχετίζονται περισσότερο µε το ιστορικό πλαίσιο και τα πρόσωπα παρά µε τα 
προγράµµατά τους. 
 
Οι πρόσφατες προεδρικές και γενικές εκλογές (4 Νοεµβρίου 2001) αποτέλεσαν µία δοκιµή της 
αξιοπιστίας του ισχύοντος εκλογικού συστήµατος και της δηµοκρατίας. Η ειρηνική έκβαση 
αποτελεί ένα βήµα προς την εδραίωση της δηµοκρατίας αλλά, σύµφωνα µε τους παρατηρητές των 
εκλογών, επιβεβαιώνει και την αδυναµία της αρµόδιας για τις εκλογές διοίκησης. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση το PLC κέρδισε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. 
 
Ο Ατλαντικός επιδιώκει να διαφοροποιηθεί5. Οι τελευταίες περιφερειακές εκλογές στις αυτόνοµες 
περιοχές του Ατλαντικού παρουσίασαν µεγάλη διαφορά σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα. Και στις 
δύο περιοχές, η αποχή ήταν πολύ υψηλή, αντίθετα µε την υπόλοιπη χώρα. 
 
Για λόγους συναφείς µε την ιστορία της, η Νικαράγουα έχει τις βάσεις που απαιτούνται για την 
εδραίωση του πολιτικού της συστήµατος: 

- Tα µέσα ενηµέρωσης είναι εν γένει ανεξάρτητα και λειτουργούν µε πλήρη περιθώρια 
ελευθερίας. 

- Οι ένοπλες δυνάµεις έχουν ικανοποιητικό θεσµικό επίπεδο, δεδοµένου του 
περιβάλλοντος.  

- Οι οικονοµικές οµάδες, παρά τη σηµασία τους, δεν καθορίζουν το πολιτικό πλαίσιο.  
- Η κοινωνία των πολιτών, παρά τον κατακερµατισµό της, έχει ένα επίπεδο προβολής.  
- Η δηµόσια ασφάλεια, καίτοι επιδεινούµενη, εξακολουθεί να τελεί υπό έλεγχο στο πλαίσιο 

του σεβασµού των δηµόσιων ελευθεριών και των θεµελιωδών δικαιωµάτων του 
ανθρώπου.  

Υπάρχει, όµως, υψηλός βαθµός διαφθοράς στις δηµόσιες υπηρεσίες και τον ιδιωτικό τοµέα. Το 
2001 η ΜΚΟ Transparency International κατέταξε τη Νικαράγουα στην 77η θέση από 91 χώρες 
που εξετάστηκαν επισταµένως για διαπιστωθείσα διαφθορά. Η Transparency International ανέφερε 
ότι η Νικαράγουα έχει εκπονήσει ένα προοδευτικό πρόγραµµα για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς, αλλά η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να το εφαρµόσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Ο 
Πρόεδρος Bolaños θεωρεί την καταπολέµηση της διαφθοράς πολιτική προτεραιότητα της 
µελλοντικής κυβέρνησής του. 
 
΄Ενα από τα σηµαντικότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά της Νικαράγουα είναι η άνιση κατανοµή 
εισοδήµατος που αποτελεί διαρθρωτικό εµπόδιο για τη µείωση της φτώχειας και απειλή για τη 
σταθερότητα του πολιτικού συστήµατος. 
 
Η Νικαράγουα δεν συγκαταλέγεται µεταξύ των µεγάλων παραγωγών χωρών ναρκωτικών, αλλά 
είναι µία περιοχή διαµετακόµισης (ειδικότερα η Ακτή του Ατλαντικού) για παράνοµα ναρκωτικά 
που µεταφέρονται από τη Νότια Αµερική στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία για το 2000 υποστηρίζουν τη 
διαπίστωση ότι οι ποσότητες παράνοµων ναρκωτικών από τη Νικαράγουα δεν ήσαν τέτοιες ώστε 
να έχουν σηµαντική επίπτωση στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη. Σύµφωνα µε την Υπηρεσία ∆ίωξης 
                                                 
4 Ειδικότερα εφόσον η σύνθεση ορισµένων βασικών θεσµών του κράτους (Ανώτατο ∆ικαστήριο, Contraloría General de la 
República, Ανώτατο Εκλογικό Συµβούλιο) διευρύνθηκε για να συµπεριλάβει υποστηρικτές από αµφότερες τις πολιτικές οργανώσεις. 
5 Οι δύο αυτόνοµες περιοχές αντιπροσωπεύουν 46% του εδάφους και µόνο 11% του πληθυσµού. Αυτές οι χαµηλές, υγρές και 
αφιλόξενες περιοχές κατοικούνται στα δάση από ιθαγενείς και στις ακτές από µαύρους αλλόχθονες πληθυσµούς που προέρχονται 
από την Καραϊβική. Μιλάνε όχι µόνο την ισπανική, αλλά και τις γλώσσες των αµερικανών Ινδιάνων και µια αγγλο-τζαµαϊκανή 
διάλεκτο. Ο πληθυσµός θεωρεί την άφιξη των χρυσωρύχων, των δασοκόµων και ακτηµόνων γεωργών ως κίνδυνο. Υπάρχει µεγάλη 
διαφορά στο θέµα της φτώχειας µεταξύ αυτής της περιοχής του Ατλαντικού και της υπόλοιπης χώρας. 
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Ναρκωτικών των ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Νικαράγουα έχει αποδείξει τη δέσµευσή της για την 
καταπολέµηση του εµπορίου ναρκωτικών 6. 
 
Μία από τις συνέπειες της πολιτικής πόλωσης και του "Pacto" είναι ο παροξυσµός πολιτικοποίησης 
των κυριοτέρων διοικητικών φορέων υψηλού επιπέδου (Ανώτατο ∆ικαστήριο, Ανωτάτη Εκλογική 
Επιτροπή,...), καθώς και το γεγονός ότι κάθε αλλαγή κυβέρνησης συνοδεύεται από σηµαντικές 
µετακινήσεις προσωπικού τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η δηµιουργία υπεύθυνου 
διοικητικού δυναµικού αποτελεί συνεπώς σηµαντικό πρόβληµα στη Νικαράγουα διότι η εµπειρική 
βάση αλλάζει κάθε πέντε έτη. Ο πρόεδρος Bolanos εξέφρασε την πρόθεσή του να θέσει τέρµα στην 
πολιτικοποίηση της διοίκησης. 
 
Η δικαστική εξουσία υπόκειται επίσης κατά διαστήµατα σε πολιτικές επιρροές και διαφθορά. Το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο συνέχισε το πρόγραµµα διαρθρωτικής µεταρρύθµισης για το δικαστικό 
σύστηµα. Μία νέα συστηµατοποιηµένη νοµοθεσία για τον δικαστικό τοµέα, που αποσκοπεί να 
εξετάσει πολλά τέτοια ζητήµατα, τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1999. Ωστόσο, η δικαστική 
εξουσία παραµένει αδύναµη. Είναι σαφές ότι το κράτος δικαίου δεν εκτείνεται σε ολόκληρη την 
ύπαιθρο.  
Σε γενικές γραµµές η κυβέρνηση σέβεται πολλά από τα δικαιώµατα του ανθρώπου’ ωστόσο, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα σε ορισµένες περιοχές. Το 2000 άνδρες των 
δυνάµεων ασφαλείας διέπραξαν έξι καταγγελλόµενες παράνοµες δολοφονίες. Η αστυνοµία 
συνεχίζει τον ξυλοδαρµό και άλλες καταχρηστικές συµπεριφορές έναντι κρατουµένων. Υπήρξαν 
ισχυρισµοί περί βασανιστηρίων από τις αρχές. Οι συνθήκες  φυλάκισης και κράτησης στα κελιά της 
αστυνοµίας παραµένουν σκληρές, καίτοι κάπως βελτιώθηκαν. Οι δυνάµεις ασφάλειας  προέβησαν 
σε πολυάριθµες αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις πολιτών. Η κυβέρνηση τιµώρησε σοβαρά 
ορισµένους από αυτούς που διέπραξαν καταχρήσεις’ ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένας βαθµός 
ατιµωρησίας.     
 
Η γαιοκτησία είναι παλαιόθεν υπάρχον πρόβληµα. Οι ιδιοκτησίες που κατασχέθηκαν την περίοδο 
των Σαντινίστας εξακολουθούν να αποτελούν πρόβληµα που πρέπει να επιλύσει η κυβέρνηση. 
Υπάρχει επίσης σηµαντικό ποσοστό αβεβαιότητας ως προς την ιδιοκτησία στην ύπαιθρο λόγω του 
ακατάλληλου συστήµατος γαιοκτησίας.  
 
Καταλήγοντας, οι βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα εξακολουθούν να είναι: ενίσχυση 
της δηµοκρατίας, διατήρηση µιας επαγγελµατικής και αποτελεσµατικής κοινωνίας των πολιτών, 
ανεξάρτητο δικαστικό σύστηµα, καταπολέµηση της διαφθοράς, και µείωση της φτώχειας και των 
κοινωνικών ανισοτήτων. Πρόκειται σαφώς για ένα ζήτηµα πολιτικής για την πρόληψη των 
συρράξεων. 

 3.1.2 Tο περιφερειακό πλαίσιο 

Η Νικαράγουα είναι µέλος πολλών περιφερειακών πρωτοβουλιών. Για παράδειγµα, το 1960 
υπέγραψε την “Tratado General de Integración Económica Centroamericana”, βασικός στόχος της 
οποίας ήταν η δηµιουργία της «Κοινής Αγοράς της Κεντρικής Αµερικής» (CACM) µε τη 
Γουατεµάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και την Κόστα Ρίκα. Παρά τις διάφορες προσπάθειες, 
η ουσιαστική τελωνειακή ένωση απέχει πολύ από την υλοποίησή της. Από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1980, παρατηρείται ελαφρά ενεργοποίηση για την ολοκλήρωση της Κεντρικής Αµερικής µε 
σκοπό τη δηµιουργία µιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ των µελών 
(συµπεριλαµβανοµένου του Παναµά σε ορισµένους τοµείς). Τυπικά, την CACM διαδέχθηκε το 
Σύστηµα Ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αµερικής (SICA), ένας οργανισµός υπό την αιγίδα του 
οποίου τίθενται οι προσπάθειες πολιτικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης.   

Παρά την ύπαρξη της CACM και της SIECA (Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana), η Νικαράγουα, όπως και άλλες χώρες της Κεντρικής Αµερικής, εξακολουθεί να 

                                                 
6 Έκθεση για τη διεθνή στρατηγική ελέγχου των ναρκωτικών της Υπηρεσίας ∆ίωξης Ναρκωτικών (2000) 
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έχει το δικό της πρόγραµµα δράσης, προτιµώντας τις διµερείς διαπραγµατεύσεις από τον 
περιφερειακό διάλογο. 

Οι διεθνείς πολιτικές σχέσεις της χώρας εξακολουθούν να διαµορφώνονται από τις εδαφικές 
διαφορές µε τις γειτονικές χώρες: Κολοµβία (Νήσοι San Andrés y Providencia και η ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα της Καραϊβικής), Ονδούρα (χωρικά ύδατα και Ακτή του Ειρηνικού), Κόστα Ρίκα 
(ναυσιπλοΐα στον ποταµό Σαν Χουάν). Οι συγκρούσεις αυτές επανεµφανίζονται κατά διαστήµατα, 
χρησιµεύοντας για να περισπούν την προσοχή από εσωτερικά προβλήµατα. 

 

 3.1.3 Οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Νικαράγουα 

Ο ρόλος των Ηνωµένων Πολιτειών στην Κεντρική Αµερική υπήρξε ανέκαθεν σηµαντικός και 
διάχυτος. Η αµερικανική πολιτική, όµως, ακολουθούσε παραδοσιακά µία προσέγγιση εξ 
αντιδράσεως όσον αφορά την περιοχή. Τη δεκαετία του 1980 η προσέγγιση αυτή κυριάρχησε στο 
πλαίσιο µιας ανοικτής αµερικανικής στήριξης στην ένοπλη αντίσταση κατά των Σαντινίστας.  

Από τη δεκαετία του 1990 η αµερικανική πολιτική για την περιοχή διατηρεί ήπιους τόνους. Η 
βοήθεια επικεντρώθηκε στη δηµιουργία δηµοκρατικών θεσµών και στην αντιµετώπιση κοινωνικών 
προβληµάτων, χωρίς σηµαντική αύξηση της συνδροµής. Σε ολόκληρη την Κεντρική Αµερική 
υπάρχει σηµαντική φθίνουσα τάση της εξωτερικής βοήθειας από τις Ηνωµένες Πολιτείες.    

Η ψήφιση του διατάγµατος για την εµπορική εταιρική σχέση στη Λεκάνη της Καραϊβικής 7 και 
οι επενδύσεις στη βιοµηχανία “maquila”8 βελτίωσαν τις προοπτικές για διευρυµένες συναλλαγές 
και αύξησαν τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Οι Ηνωµένες Πολιτείες επεδίωξαν επίσης να περιορίσουν 
τη διακίνηση ναρκωτικών ενισχύοντας την κατάρτιση των αστυνοµικών δυνάµεων και άλλων 
οργανισµών. 

 3.2 Οικονοµικό πλαίσιο 
Η οικονοµία της Νικαράγουα χαρακτηρίζεται από εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Περίπου το 
30% του ΑΕΠ δηµιουργείται από τις δραστηριότητες του γεωργικού τοµέα, και η προστιθέµενη 
αξία είναι χαµηλή. Ο τοµέας καλύπτει το 40% και πλέον της απασχόλησης, αλλά ένα αξιοσηµείωτο 
ποσοστό της τάξης του 68,7% του αγροτικού πληθυσµού διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας 
(30,5% σε αστικές περιοχές). 
 
 3.2.1 Mακροοικονοµική κατάσταση 
Πριν από δέκα περίπου έτη η οικονοµία της χώρας πρακτικά κατέρρευσε, µε υπερπληθωρισµό, 
εξωτερικό χρέος άνω των 11 δισ. δολ. ΗΠΑ, και σπάνιους εξωτερικούς χρηµατοοικονοµικούς 
πόρους. Το 1993, µετά από αρκετά έτη στασιµότητας ή ύφεσης, η οικονοµία της Νικαράγουα 
άρχισε να δείχνει σηµεία ανάκαµψης, κυρίως ως αποτέλεσµα ενός προγράµµατος σταθεροποίησης 
και διαρθρωτικής προσαρµογής που υλοποιήθηκε µε σηµαντική εξωτερική χρηµατοδότηση. 
    
Η Νικαράγουα είναι η µεγαλύτερη χώρα της Κεντρικής Αµερικής αλλά το ΑΕΠ της, µόλις 410 
δολ. ΗΠΑ κατά κεφαλήν, είναι το δεύτερο χαµηλότερο στη Βόρεια και Νότια Αµερική, 
ακολουθούµενο από αυτό της Αϊτής. Ωστόσο, πρόσφατη εκτίµηση, που δεν έχει ακόµα 
δηµοσιευτεί, δείχνει ότι το επίσηµο ΑΕΠ υποτιµάται και πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 1.7 για να 
αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα ( το ποσό των 700 δολ. ΗΠΑ κατά κεφαλήν είναι συνεπώς πιο 
ρεαλιστικό).   
 
Τα τελευταία έτη η χώρα κατάφερε να διατηρήσει ορισµένες βασικές µακροοικονοµικές ισορροπίες 
(τιµές, συνάλλαγµα), να καταγράψει θετικά ποσοστά οικονοµικής ανάπτυξης και να µειώσει την 
ανεργία. Το παράρτηµα 1 δείχνει ορισµένα από τα βασικά µακροοικονοµικά δεδοµένα και 
προβλέψεις σε περίπτωση αποδοχής του προγράµµατος για τη µείωση της φτώχειας.  

                                                 
7 Tο διάταγµα επιτρέπει την αδασµολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση για ενδύµατα από πλεκτά υφάσµατα. 
8 Ζώνες αφορολόγητων ειδών που προορίζονται για εξαγώγιµα βιοµηχανικά προϊόντα  
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Υπάρχουν συνεχή διαρθρωτικά προβλήµατα: χαµηλά ποσοστά παραγωγικότητας και εξωτερικής 
ανταγωνιστικότητας, υψηλό έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, υψηλά επίπεδα 
φτώχειας και ανεργίας, σηµαντική επιβάρυνση του εξωτερικού χρέους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 
τείνουν προς µία ιδιαίτερα ευπρόσβλητη οικονοµία που εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη διεθνή 
βοήθεια και τα εµβάσµατα των µεταναστών, καίτοι η σταθερή συναλλαγµατική πολιτική συνέβαλε 
σε µία ατµόσφαιρα µακροοικονοµικής σταθερότητας. Πρέπει να υπογραµµιστεί το σοβαρό 
έλλειµµα εξωτερικών συναλλαγών (38,3% του ΑΕΠ): 019,6 εκατ. δολ. ΗΠΑ το 1998, 319,9 εκατ. 
δολ. ΗΠΑ το 1999 και 1238,6 εκατ. δολ. ΗΠΑ το 2000.   
Ακόµα και αν η χώρα διπλασίαζε τις εξαγωγές της, δεν θα ήταν σε θέση να καλύψει αυτό το 
έλλειµµα. Μέχρι σήµερα το έλλειµµα καλυπτόταν βασικά από διάφορες πηγές. Μεταξύ αυτών είναι 
τα εµβάσµατα από συγγενείς που διαµένουν ή/και εργάζονται προσωρινά στις Ηνωµένες Πολιτείες 
και την Κόστα Ρίκα (600-900 χιλ. σύµφωνα µε ανεπίσηµες εκτιµήσεις). Βάσει των επίσηµων 
καταχωρήσεων τα εµβάσµατα ανήλθαν σε 320 εκατ. δολ. ΗΠΑ το 2000, αλλά άτυπα διοχετεύτηκαν 
µεγαλύτερα ποσά9.  

Το µέγεθος του εξωτερικού χρέους αποτελεί ασφαλώς ένα από τα βασικά εµπόδια της 
οικονοµικής ανάπτυξης στη Νικαράγουα. Στα µέσα του 2001 εκτιµήθηκε σε 624,6 εκατ. δολ. ΗΠΑ 
(278% του ΑΕΠ ή 1300 δολ. ΗΠΑ κατά κεφαλήν). Το 2000 το κόστος της εξυπηρέτησης του 
χρέους ανήλθε σε 288,2 εκατ. δολ. ΗΠΑ, που ισοδυναµεί µε 46% των εξαγωγών του έτους. 
Ζητήθηκε από τη Λέσχη του Παρισιού να αναδιαπραγµατευτεί ποσό της τάξης των 2.178 εκατ. 
δολ. ΗΠΑ. Η Νικαράγουα εξαγοράζει επίσης το εµπορικό χρέος της για να επιτύχει ελάφρυνση του 
χρέους από την Τράπεζα Οικονοµικής Ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αµερικής (ΤΟΟΚΑ).   

Η Νικαράγουα πέτυχε το σηµείο λήψης απόφασης της πρωτοβουλίας για τις Υπερχρεωµένες 
Φτωχιές Χώρες (YXΦX) τον ∆εκέµβριο του 2000, και αναµένεται να φθάσει το σηµείο 
ολοκλήρωσης το 2004. Η πρωτοβουλία ΥΧΦΧ αναµένεται να εξοικονοµεί 215 εκατ. δολ. ΗΠΑ 
ετησίως. Ο στόχος της ΥΧΦΧ για τη Νικαράγουα είναι ο διακανονισµός του 90% του διµερούς και 
70% του πολυµερούς χρέους. Αυτό θα µειώσει τις ετήσιες πληρωµές στο ισοδύναµο του 15% των 
εξαγωγών.    
Η κυβέρνηση της Νικαράγουα δεν πέτυχε όλους τους στόχους του οικονοµικού προγράµµατος 
που υπέγραψε µε το ∆ΝΤ το 2000. Ειδικότερα, η δηµοσιονοµική πολιτική ήταν πιο επεκτατική από 
τα προβλεπόµενα, καθώς το σύνθετο έλλειµµα του δηµόσιου τοµέα αυξήθηκε και το έλλειµµα του 
εξωτερικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε σηµαντικά. Επιπλέον, η συσσώρευση 
καθαρών διεθνών αποθεµατικών (Κ∆Α) υπολειπόταν των προγραµµατισµένων επιπέδων. Οι 
υπερβάσεις χρηµατοδοτούνταν κυρίως από συσσώρευση εσωτερικών καθυστερούµενων. Αυτό 
µπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της οικονοµίας. Οι συνοµιλίες σχετικά µε την 
τρίτη ετήσια ρύθµιση του ΜΜΦΑ δεν ολοκληρώθηκαν λόγω καθυστερήσεων στην αντιµετώπιση 
διολισθήσεων στην εφαρµογή της πολιτικής, ιδίως στο φορολογικό και το νοµισµατικό τοµέα, κατά 
το πρώτο εξάµηνο του 2001 που κατέστησαν ανέφικτη την τήρηση του αρχικού 
χρονοδιαγράµµατος του προγράµµατος το 2001.      
 
Η ανασκόπηση των δηµοσίων δαπανών του 2001 τόνισε την αδυναµία του φορολογικού 
συστήµατος της Νικαράγουα που έχει ως επίπτωση την περαιτέρω µείωση της διαθεσιµότητας 
κεφαλαίων για την κεντρική (και τοπική) κυβέρνηση. 
 
Έκτοτε έχουν αρχίσει διαπραγµατεύσεις για ένα παρακολουθούµενο από αρµόδιους υπαλλήλους 
πρόγραµµα το οποίο θα προετοιµάσει το έδαφος για ένα νέο Μηχανισµό για τη µείωση της 
φτώχειας και την ανάπτυξη (ΜΜΦΑ) το 2002. Το πρόγραµµα αυτό αποσκοπεί στην πρόοδο προς 
τη µακροοικονοµική σταθερότητα και στην εφαρµογή των εκκρεµών διαρθρωτικών µέτρων.  

                                                 
9 γύρω στα 600 δολ. ΗΠΑ το 1999 σύµφωνα µε τον ∆ιαµερικανικό ∆ιάλογο 
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Το 1998 οι άµεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν συνολικά σε 184 εκατ. δολ. ΗΠΑ, από 0 το 1990.10 
Την ίδια περίοδο οι καθαρές ροές ιδιωτικών κεφαλαίων ανήλθαν από 21 εκατ. δολ. ΗΠΑ σε 171 
εκατ. δολ. ΗΠΑ. 

 3.2.2 Εξωτερικό εµπόριο  

Το κύριο χαρακτηριστικό του εξωτερικού εµπορίου της Νικαράγουα είναι η συγκέντρωσή του, 
τόσο ως προς τη σύνθεση όσο και την κατεύθυνση των ροών.  

Οι εξαγωγές εµπορευµάτων επικεντρώνονται στα ακόλουθα λιγοστά προϊόντα: καφές, κρέας, 
ζάχαρη, γαρίδες και αστακούς. Το 2000 ο καφές και το κρέας αντιπροσώπευαν σχεδόν το 40% των 
συνολικών εξαγωγών. Τοιουτοτρόπως η χώρα καθίσταται ιδιαίτερα ευπρόσβλητη στις συχνές 
διακυµάνσεις των διεθνών τιµών αυτών των βασικών προϊόντων. Η πρόσφατη κατάρρευση των 
διεθνών τιµών καφέ (πτώση από 146 δολ. ΗΠΑ το εκατόλιτρο το 1998 σε λιγότερο από 60 δολ. 
ΗΠΑ το 2001) είχε άµεσο οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο.  

Ο βασικός εµπορικός εταίρος της Νικαράγουα είναι η Βόρεια Αµερική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
καλύπτει περίπου το 23% των εξαγωγών. Ως προµηθευτής, η ΕΕ καλύπτει µόλις το 5,5% των 
εισαγωγών. Η µακροπρόθεσµη τάση της εµπορικής παρουσίας της Ευρώπης είναι καθοδική (βλ. 
ανάλυση των εισαγωγών και εξαγωγών στο παράρτηµα 2).   

Η Νικαράγουα, όπως και οι άλλες χώρες της Κεντρικής Αµερικής, είναι δικαιούχος του 
συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων (ΣΓΠ), συµπεριλαµβανοµένης ρήτρας για την 
καταπολέµηση των ναρκωτικών µέχρι τα τέλη του 2004.  

Ας σηµειωθεί ότι η Νικαράγουα συµµετέχει σε ορισµένες εµπορικές συµφωνίες (βλ. «το 
περιφερειακό πλαίσιο»). Είναι µέλος του ΠΟΕ.  

Η επέκταση των εξαγωγών βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη ζωνών ελεύθερων συναλλαγών.  

Εν γένει το εµπορικό ισοζύγιο αντικατοπτρίζει τα διαρθρωτικά ελλείµµατα  της οικονοµίας της 
Νικαράγουα:  

 1998 1999 2000 

Eξαγωγές (FOB) 573.1 545.2 625.2 

Εισαγωγές (CIF) 1,491.7 1,861.7 1,791.6 

Υπόλοιπο (918.6) (1,316.5) (1,166.4) 

% ΑΕΠ -38.4 % -49.4 % -38.3% 

 3.3 Κοινωνικό πλαίσιο 

 3.3.1 Η φτώχεια στη Νικαράγουα 

Η Νικαράγουα είναι µία από τις φτωχότερες χώρες στη Λατινική Αµερική. Σχεδόν το 48% του 
πληθυσµού διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας και περίπου το 17% υπό συνθήκες ακραίας 
φτώχειας. Οι φτωχοί είναι σε µεγάλο βαθµό συγκεντρωµένοι στην ύπαιθρο (όπου περίπου το 70% 
είναι φτωχοί συγκριτικά µε 30% στις αστικές περιοχές), και στην κεντρική περιοχή της χώρας 
(όπου το 47% διαβιεί υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας). 
 
Τη δεκαετία του 1990 η Νικαράγουα κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες για τη µείωση της βίας 
έναντι των πολιτών, την εδραίωση της µακροοικονοµικής σταθερότητας και την αποκατάσταση της 
οικονοµικής ανάπτυξης. Παρά τις αξιέπαινες επιτυχίες σε πολλά µέτωπα, η φτώχεια στη 
Νικαράγουα εξακολουθεί να είναι διάχυτη και έντονη. Καίτοι τα θετικά ποσοστά οικονοµικής 
ανάπτυξης από το 1993 συνέβαλαν στη µείωση του ποσοστού της φτώχειας, η ταχεία δηµογραφική 
ανάπτυξη υπονόµευσε αυτά τα κέρδη: περισσότερα άτοµα διαβιούν σήµερα υπό συνθήκες 
φτώχειας απ’ ότι το 1993. 
 
                                                 
10 Tο ποσό αυτό καθορίζεται µε βάση κατ΄εκτίµηση ποσό 500 εκατ. δολ. ΗΠΑ ως επίσηµη βοήθεια για την ανάπτυξη 
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Η ανάλυση της φτώχειας στη Νικαράγουα καθιστά εµφανείς ορισµένους παράγοντες: 
- Τα ποσοστά γονιµότητας είναι διπλάσια από τον µέσο όρο της Λατινικής Αµερικής. Ο 

πληθυσµός της Νικαράγουα είναι νεαρής ηλικίας – το 50% του πληθυσµού είναι ηλικίας 
κάτω των 17 ετών.   

- Η Νικαράγουα παρουσιάζει υψηλό επίπεδο βίας µέσα στο σπίτι (βλ. κεφάλαιο 3.4.2), που 
προκαλεί ευρεία ανησυχία σχετικά µε την κατάσταση των γυναικών και έλλειψη 
κοινωνικής συνοχής.  

- Ο υποσιτισµός είναι ευρέως διαδεδοµένος και περιορίζει την υγεία των παιδιών, την 
ευηµερία και τις ευκαιρίες.  

- Η Νικαράγουα υποφέρει από υψηλά επίπεδα βρεφικής και µητρικής θνησιµότητας, και 
υψηλά ποσοστά κρουσµάτων λοιµωδών και παρασιτικών νόσων.  

- Η οικονοµική ανάπτυξη χρηµατοδοτήθηκε σε µεγάλο βαθµό από ροές εξωτερικών 
κεφαλαίων. Καίτοι αυτές επέτρεψαν υψηλά ποσοστά επενδύσεων µε χαµηλά επίπεδα 
εσωτερικής αποταµίευσης, ανέβασαν επίσης το επίπεδο της ισοτιµίας και αποθάρρυναν 
την ανάπτυξη των εξαγωγών.  

Οι δείκτες κοινωνικής απόδοσης και η παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών βελτιώθηκαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, αλλά οι επιδόσεις ποίκιλαν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των 
περιοχών. Η φτώχεια µειώθηκε στην ύπαιθρο και στα κεντρικά ορεινά αλλά αυξήθηκε στις αστικές 
περιοχές του Ατλαντικού και, εξαιρουµένης της Μανάγκουα, στις αγροτικές περιοχές του 
Ειρηνικού.  
 
Ας σηµειωθεί ότι περίπου 42% των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης χορηγούνται σε 
κοινωνικούς τοµείς. Αυτό αντιπροσωπεύει το 15,2% του ΑΕΠ (πηγή ∆ιεθνής Τράπεζα). 
Η ιδιαίτερη κατάσταση της γεωργικής και αγροτικής φτώχειας  
Η οικονοµική ανάπτυξη τη δεκαετία του 1990 καθοδηγήθηκε από τη γεωργία. Τα δυναµικότερα 
προϊόντα όσον αφορά την ετήσια οικονοµική ανάπτυξη ήσαν οι γεωργικές εξαγωγές (καφές, 
ζαχαροκάλαµο, µπανάνα) και οι βασικοί σπόροι (φασόλια, ρύζι και αραβόσιτος). Αυτή η 
οικονοµική ανάπτυξη ενθαρρύνθηκε από ευνοϊκές τιµές εξαγωγών. Ειδικότερα στην Κεντρική 
Περιοχή, η αύξηση της απασχόλησης ωφέλησε τους φτωχούς αγρότες παρά την καθαρή µείωση 
των πραγµατικών µισθών.  

Τα κέρδη αυτά οφείλονταν σε συνδυασµό ευνοϊκών παραγόντων: την αποκατάσταση της ειρήνης, 
τη διαθεσιµότητα πρόσφατα αποστρατευµένων εργατών και τις ευνοϊκές διεθνείς τιµές βασικών 
προϊόντων (ειδικότερα καφέ). Τη συγκεκριµένη περίοδο βελτιώθηκαν οι εσοδείες της 
σηµαντικότερης εξαγώγιµης γεωργικής παραγωγής, αλλά µειώθηκε η αντίστοιχη όλων των 
βασικών σπόρων. Η πρόσφατη πτώση των διεθνών τιµών βασικών προϊόντων επέφερε µεγάλη 
ανησυχία σχετικά µε τη βιωσιµότητα του γεωργικού τοµέα.  

Εξακολουθεί να υπάρχει µία αντιεξαγωγική τάση, µε θετικό ποσοστό προστασίας των 
ανταγωνιστικών εισαγόµενων προϊόντων και αρνητικό για τα εξαγώγιµα αγαθά. Γενικότερα, 
εκτιµάται ότι η αντιεξαγωγική τάση θα παραµείνει καθόσον υπάρχει έλλειψη επαρκούς υποδοµής, 
µεταφορών, λιµένων, επικοινωνιών και κατάλληλου πλαισίου γαιοκτησίας. Υπάρχουν στοιχεία για 
τη χαµηλή οριακή παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας. Είναι σαφές ότι απαιτείται αύξηση της 
γεωργικής παραγωγικότητας για τη βελτίωση της ευηµερίας των φτωχών αγροτών. Μία άλλη πηγή 
ευπροσβλητότητας είναι η περιορισµένη ποικιλότητα της γεωργίας στη Νικαράγουα. Εφόσον το 
ήµισυ όλων των εξαγωγών προέρχονται από τον γεωργικό τοµέα, οι συνολικές εξαγωγές της χώρας 
είναι σε µεγάλο βαθµό ευπρόσβλητες έναντι των όρων εµπορίου βασικών προϊόντων. 

Οι προηγούµενες πολιτικές της Νικαράγουα, προσπαθώντας να αντιµετωπίσουν τη δηµογραφική 
ανάπτυξη και την ανάγκη παροχής εργασίας, εξισορροπούσαν τις µεταρρυθµίσεις στη γαιοκτησία 
και την αποδάσωση. Καµία δεν απόβλεπε στην αειφορία. Ένα από τα βασικά ζητήµατα της 
αγροτικής πολιτικής είναι το σύστηµα γαιοκτησίας. Οι συνέπειες είναι η αβεβαιότητα σχετικά µε 
την κατοχή άνω του 20% των αγροτεµαχίων (ιδίως για τους φτωχούς)11 και ένα χαµηλό επίπεδο 
                                                 
11 Ωστόσο δεν υπάρχει σηµαντικός συσχετισµός µεταξύ αβέβαιης κυριότητας και παραγωγικότητας. 
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γεωργικών επενδύσεων και περιβαλλοντικών προβληµάτων. Το αποτέλεσµα είναι η έλλειψη 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της Νικαράγουα.     

Η γεωργία της Νικαράγουα παρουσιάζει πολύ χαµηλά επίπεδα τεχνολογίας και συνεπώς πολύ 
χαµηλά κέρδη παραγωγικότητας. Είναι σηµαντικό να επισπευτούν οι βελτιώσεις στη γεωργική 
τεχνολογία. Παράλληλα πρέπει να ανέλθουν τα επίπεδα αγροτικής εκπαίδευσης προκειµένου ο 
αγροτικός πληθυσµός να αφοµοιώσει την πληροφόρηση σχετικά µε την τεχνολογία. Η διαρκής 
ανάπτυξη του αγροτικού εισοδήµατος χρειάζεται µία διττή στρατηγική: προώθηση της γεωργικής 
παραγωγικότητας και βελτίωση των κινήτρων για µη γεωργικές δραστηριότητες. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι σηµαντικό να προωθηθούν οικονοµικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο ώστε να 
αποτραπεί η µετανάστευση σε διαρκώς πολυπληθέστερες αστικές περιοχές.   

Καθώς η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της Νικαράγουα για τη µείωση της 
φτώχειας, αναζητούνται επισταµένως κατάλληλες γεωργικές πολιτικές που να καλύπτουν όλες  τις 
αγροτικές κοινότητες και όχι µόνον ορισµένες.  

 3.3.2 Eκπαίδευση 

Η Νικαράγουα έχει χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Την περίοδο 1993-1998 ο συνολικός 
αναλφαβητισµός µειώθηκε από 23% σε 19% σύµφωνα µε τις τάσεις για τη µείωση της φτώχειας. 
Παρ’ όλα αυτά, το 40% των ακραία φτωχών είναι αναλφάβητοι. Οι φτωχοί και οι ακραία φτωχοί 
έχουν παρακολουθήσει κατά µέσον όρο εκπαίδευση µόλις 3,1 και 2,3 ετών αντίστοιχα. 
Περισσότεροι από τους µισούς µαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο για οικονοµικούς λόγους. Η 
αποτελεσµατικότητα της βασικής δηµόσιας εκπαίδευσης επηρεάζεται δυσµενώς από τους υψηλούς 
αριθµούς µη καταρτισµένων δασκάλων, τις πενιχρές συνθήκες στις αίθουσες διδασκαλίας και τη 
χρόνια έλλειψη διδακτικού υλικού. Τα προβλήµατα αυτά είναι ιδιαίτερα έντονα στην ύπαιθρο.     

Ο βασικός στόχος της Νικαράγουα είναι η αύξηση της πρόσβασης στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
από 75% το 1999 σε 83,4% µέχρι το 2005 και 90% µέχρι το 2015. Ο αναλφαβητισµός πρέπει να 
µειωθεί από 19% το 1999 σε 18% το 2004 και 10% το 2015.  

Η κυβερνητική στρατηγική για την εκπαίδευση συνδυάζει υλικές επενδύσεις σε αίθουσες 
διδασκαλίας και πνευµατικές επενδύσεις στην κατάρτιση δασκάλων και µία ευρεία µεταρρύθµιση 
της δευτεροβάθµιας και της τεχνικής εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης τη λήψη ειδικών 
µέτρων για την ύπαιθρο. 

 3.3.3 Υγεία 

Παρά τους βελτιωµένους δείκτες, το σύστηµα υγείας στη Νικαράγουα εξακολουθεί να µαστίζεται 
από πενιχρούς πόρους, διαχείριση και υπηρεσίες. Οι φτωχοί έχουν µόνο το ήµισυ της πρόσβασης 
σε ιατρούς από αυτούς που δεν είναι φτωχοί. Το 1/3 των ακραία φτωχών γυναικών δεν τυγχάνουν 
προγεννητικής φροντίδας και το ήµισυ αυτών γεννούν χωρίς το πλεονέκτηµα των νοσοκοµειακών 
εγκαταστάσεων. Το ποσοστό δηµογραφικής ανάπτυξης της Νικαράγουα (2,6%) είναι υψηλό 
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Το ποσοστό είναι ακόµα υψηλότερο µεταξύ των φτωχών, των 
οποίων τα νοικοκυριά αριθµούν περισσότερα άτοµα (6,7-7,7) από τα αντίστοιχα αυτών που δεν 
είναι φτωχοί (4,7). 

Τα προγράµµατα των αρχών της Νικαράγουα για επέκταση της κάλυψης της πρωτοβάθµιας υγείας 
είναι στοχοθετηµένα σε γυναίκες, εφήβους και παιδιά. Εστιάζονται στην παροχή υπηρεσιών σε 
αποµακρυσµένες περιοχές, ιδίως στην Ακτή του Ατλαντικού και στο Ρίο Σαν Χουάν.   

 3.3.4 Αυτόχθονες 

Οι αυτόχθονες αποτελούν περίπου το 5% του πληθυσµού της χώρας και διαβιούν πρωτίστως στη 
Βόρεια Αυτόνοµη Περιοχή του Ατλαντικού (BAΠA) και στη Νότια Αυτόνοµη Περιοχή του 
Ατλαντικού (ΝΑΠΑ). Με βάση τα στοιχεία του 1998, οι τέσσερις σηµαντικότερες ευπροσδιόριστες 
φυλές είναι οι Miskito (µε περίπου 100.000 µέλη), οι Sumo (10.000), οι Garifuna (3.000), και οι 
Rama (1.000).    
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Οι αυτόχθονες της ΒΑΠΑ έχουν µία πολιτική οργάνωση γνωστή ως Yatama, που εκπροσωπείται σε 
περιφερειακά και δηµοτικά συµβούλια. Υπάρχει επίσης µία ένοπλη φατρία µε την ίδια ονοµασία. Η 
συνολική δύναµη των ένοπλων οµάδων Yatama εκτιµήθηκε σε 210 άνδρες.  
 
Τον Σεπτέµβριο του 1999, ο Πρόεδρος υπέγραψε µία συµφωνία αφοπλισµού µε εκπροσώπους 
ένοπλων οµάδων Υatama έναντι ορισµένων υποσχέσεων. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές δεν είχαν 
εφαρµοστεί στα τέλη του έτους γεγονός που προκάλεσε πρόσφατες απειλές για εκ νέου 
επιστράτευση των οµάδων Yatama. Στο παρελθόν το Ανώτατο Εκλογικό Συµβούλιο (ΑΕΣ) 
αποφάνθηκε ότι το πολιτικό κόµµα Yatama δεν πληροί  τους όρους συµµετοχής στις εκλογές.  
 
Κατά τις τελευταίες περιφερειακές εκλογές στην περιοχή του Ατλαντικού, συµµετέσχον πολιτικά 
κόµµατα αυτοχθόνων. Περισσότερο από 60% των πληθυσµών απέσχε των εκλογών για να δείξει 
την έλλειψη εµπιστοσύνης στους εθνικούς θεσµούς. Στη ΒΑΠΑ το κόµµα Yatama κέρδισε 22% 
των ψήφων, πράγµα που επέτρεψε στο εν λόγω κόµµα να συµµετάσχει στην επόµενη περιφερειακή 
κυβέρνηση δίπλα στο κόµµα της αντιπολίτευσης FSLN. Στη ΝΑΠΑ το φιλελεύθερο κόµµα PLC 
αύξησε την πλειοψηφία του σε  62%. 
 
Ο νόµος περί αυτονοµίας του 1987 απαιτεί από την κυβέρνηση να προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε 
αυτόχθονες όσον αφορά την αξιοποίηση των πόρων των περιοχών τους. Οι αυτόχθονες 
ισχυρίζονται ότι συχνά η κυβέρνηση λαµβάνει αποφάσεις χωρίς επαρκή διαβούλευση µε τις 
κοινότητες.   
 
Εν γένει οι περισσότεροι πολίτες έχουν µικτή προέλευση και τα εθνοτικά χαρακτηριστικά δεν 
αποτελούν εµπόδιο για την πολιτική ή οικονοµική επιτυχία.  

 3.4 Ζητήµατα αειφορίας 

 3.4.1 Mακροοικονοµικά ζητήµατα 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω η Νικαράγουα αντιµετωπίζει συνεχή διαρθρωτικά µακροοικονοµικά 
προβλήµατα: χαµηλά ποσοστά παραγωγικότητας και εξωτερικής ανταγωνιστικότητας, υψηλό 
έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, και σηµαντική επιβάρυνση του εξωτερικού και 
εσωτερικού χρέους. Η οικονοµία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη διεθνή βοήθεια και τα 
εµβάσµατα των µεταναστών, καίτοι η σταθερή συναλλαγµατική πολιτική συνέβαλε σε µία 
ατµόσφαιρα µακροοικονοµικής σταθερότητας.  
 
Η άνιση κατανοµή του εισοδήµατος αυξάνει την ευπροσβλητότητα της χώρας στους εξωτερικούς 
οικονοµικούς κραδασµούς και επιτείνει την αρνητική επίπτωση άλλων ζητηµάτων βιωσιµότητας. Η 
πρόσφατη κάθετη πτώση της διεθνούς τιµής του καφέ είχε τροµερές επιπτώσεις στην 
µακροοικονοµική κατάσταση και στη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές. Επηρέασε επίσης την 
επισιτιστική ασφάλεια λόγω της µη δυνατότητας από µέρους των παραγωγών καφέ να πληρώσουν 
τους µισθούς. 
 
Tο ΕΣΜΦ που προετοίµασαν οι αρχές αποτελεί µία ευρεία και συνεκτική στρατηγική για τη 
µείωση της φτώχειας στη Νικαράγουα. Σύµφωνα µε το ∆ΝΤ και τη ∆ιεθνή Τράπεζα µπορεί να 
χρησιµεύσει ως βάση για χορήγηση, µε ευνοϊκούς όρους, βοήθειας και ελάφρυνση του χρέους 
εφόσον οι αρχές διαπιστώσουν ικανοποιητικά αξιολογικά στοιχεία της εφαρµογής της πολιτικής. 
   
Ωστόσο πρέπει να αναληφθούν ορισµένες επιπλέον ενέργειες:  

- ανάπτυξη ενός διαρθρωµένου προγράµµατος δράσης για την εξασφάλιση ευρείας 
συµµετοχής στην εφαρµογή της στρατηγικής για τη φτώχεια,  

- προετοιµασία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος δηµοσιονοµικής διαχείρισης για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής και της απόδοσης των δαπανών των σχετικών µε τη 
φτώχεια,  
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- ανάπτυξη ενός συνόλου οικονοµικών δεικτών προς συµπλήρωση των κοινωνικών δεικτών 
για την παρακολούθηση της προόδου σχετικά µε τη µείωση της φτώχειας, µε επίκεντρο τα 
φτωχότερα κοινωνικά στρώµατα,   

- βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας ώστε να είναι σε θέση να µειώσει το 
διαρθρωτικό αρνητικό έλλειµµα των εξωτερικών συναλλαγών. 

 3.4.2 Περιβάλλον και ευπροσβλητότητα σε φυσικές καταστροφές   

Το γεωργικό σύστηµα που βασίζεται σε εκτατική τεχνολογία έχει δηµιουργήσει υψηλές πιέσεις στο 
περιβάλλον, µε ορισµένα βασικά προβλήµατα:  

- ελάττωση της ποιότητας του εδάφους ως αποτέλεσµα ακατάλληλης χρήσης γαιών και 
ανεπαρκών γεωργικών πρακτικών,  

- περιορισµένη πρόσβαση στις υγειονοµικές υπηρεσίες και ασφαλές ύδωρ,  
- µεταναστευτικές πιέσεις που προκλήθηκαν από επισιτιστική ανασφάλεια και έλλειψη 

πολιτικών για την εγκατάσταση ατόµων και τη χρήση της γης.  

Η ανεπαρκής διαχείριση των φυσικών πόρων αύξησε τους οικολογικούς κινδύνους και την 
ευπροσβλητότητα σε φυσικές καταστροφές. Καίτοι η Νικαράγουα εξακολουθεί να έχει 
σηµαντικούς φυσικούς πόρους, απαιτείται άµεση δράση για µείωση της ευπροσβλητότητας. Πολλοί 
νοµοί γνωρίζουν µία κρίσιµη περιβαλλοντική κατάσταση12 αλλά ορισµένες περιοχές πλήττονται 
ιδιαίτερα σοβαρά. Οι αρχές της Νικαράγουα σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα σύστηµα γεωγραφικής 
πληροφόρησης για τη χαρτογράφηση φυσικών απειλών και την ανάπτυξη συστηµάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης. Η δράση αυτή συνδυάζεται µε περιβαλλοντική αγωγή και καλύτερα συστήµατα 
σχεδιασµού.   

Όπως και οι άλλες χώρες της Κεντρικής Αµερικής, η Νικαράγουα είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε 
φυσικές καταστροφές. Έχει επηρεαστεί από τους “El Niño” και “La Niña”, αλλά ο τυφώνας Mitch 
είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή που έπληξε τη Νικαράγουα τα τελευταία έτη. Ο τυφώνας 
Μitch ερήµωσε την Κεντρική Αµερική τον Οκτώβριο του 1998 αφήνοντας τα ίχνη πληµµύρων, 
διάβρωσης και καταστροφών και άνω των 800.000 πληγέντων, συµπεριλαµβανοµένων 2.400 
νεκρών και 938 αγνοουµένων. Το 34% του εδάφους της Νικαράγουα (130.000 τ.χλµ) υπέφερε από 
τις ζηµίες από τον τυφώνα και οι οικονοµικές απώλειες υπολογίζονται σε 1.500 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Ο 
τυφώνας προκάλεσε έλλειψη τροφίµων,13 επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης14 και διάλυση 
της υποδοµής της χώρας.15 

Πρόσφατα, η διαρκής ξηρασία κατά το πρώτο εξάµηνο του 2001 οδήγησε σε ελλείψεις τροφίµων 
στις πληγείσες περιοχές. Στα τέλη του 2001, ο τυφώνας Michelle έπληξε τη Νικαράγουα, 
καταστρέφοντας τη νοτιοδυτική περιοχή.  

Οι συνέπειες τέτοιων φυσικών φαινοµένων επιδεινώνονται από τη λανθάνουσα επισιτιστική 
ασφάλεια που προκύπτει από ακατάλληλες γεωργικές και αγροτικές πολιτικές. 

 3.4.3 Ισότητα των φύλων 

Καίτοι το Σύνταγµα προβλέπει την ισότητα των φύλων, οι αναφορές σχετικά µε διακρίσεις έναντι 
των γυναικών είναι συνεχείς και αξιόπιστες.  

Η Νικαράγουα έχει υψηλό ποσοστό περιστατικών βίας µέσα στο σπίτι16, γεγονός που προκαλεί 
την ευρύτερη ανησυχία σχετικά µε την κατάσταση των γυναικών και έλλειψη κοινωνικής συνοχής. 

                                                 
12 Μεταξύ των προβληµάτων είναι η αποδάσωση, η διαχείριση των λεκανών απορροής και των υδροκριτών και η συµπίεση του 
εδάφους. 
13 Ο τυφώνας ερήµωσε 86.000 εκτάρια αρόσιµων γαιών και προκάλεσε την απώλεια 77.000 κεφαλών βοοειδών. 
14 Οι αναφερόµενες καταστροφές περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό αιθουσών διδασκαλίας (άνω των 1600), οικιών (άνω των 31.500), 
κέντρων υγείας και συστηµάτων αποχέτευσης, αφήνοντας τους κατοίκους ιδιαίτερα ευπρόσβλητους σε ασθένειες 
15 Καταστράφηκαν άνω των  6.500 χλµ ασφαλτοστρωµένων οδών. 
16 Σχεδόν το 1/3 των γυναικών της Νικαράγουα αναφέρουν ότι έτυχαν σωµατικής κακοποίησης, συχνά παρουσία των παιδιών τους 
και πολλές φορές στη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 



ΕΣΧ Νικαράγουα 16

Σχεδόν το 1/3 των γυναικών της Νικαράγουα αναφέρουν ότι έχουν τύχει κακοµεταχείρισης. Οι 
διακρίσεις λόγω φύλου χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες πτυχές:  

- Οι άνδρες θεωρούνται πάντα επικεφαλής του νοικοκυριού, ακόµα και όταν οι γυναίκες 
είναι οι βασικοί τροφοδότες της οικογένειας. Μόνον οι χήρες ή οι µητέρες που ζουν µόνες 
θεωρούνται επικεφαλής του νοικοκυριού τους. 

- Η µοίρα των γυναικών θεωρείται συνήθως η εγκυµοσύνη ή ο θηλασµός. 
- Οι ευθύνες των οικιακών εργασιών και της ανατροφής των παιδιών περιορίζουν την 

απασχόληση των γυναικών εκτός της οικίας τους. Ως εκ τούτου το ποσοστό συµµετοχής 
των παντρεµένων γυναικών στο εργατικό δυναµικό είναι χαµηλό. Επιπλέον, τα 
νοικοκυριά επικεφαλής των οποίων είναι γυναίκες είναι λιγότερο φτωχά από τα συζυγικά 
νοικοκυριά.  

- Μεταξύ των φτωχών, τα αγόρια και τα κορίτσια αρχίζουν να εργάζονται σε πολύ νεαρή 
ηλικία (τα αγόρια νωρίτερα από τα κορίτσια), πράγµα που περιορίζει σοβαρά το 
µορφωτικό επίπεδο και το µελλοντικό εισόδηµά τους.  

- Οι έγκυες έφηβοι είναι πιθανότερο να ζουν σε φτωχά νοικοκυριά και τα παιδιά τους 
αντιµετωπίζουν υψηλότερους κινδύνους από άλλα. 

- Η χρήση ουσιών και ο αλκοολισµός, ιδίως µεταξύ των ανδρών, αποτελούν σηµαντικές 
πηγές ανησυχίας για τις οικογένειές τους. Η συµπεριφορά αυτή ενθαρρύνει τη βία µεταξύ 
των νεαρών και τη βία έναντι γυναικών και παιδιών. 

- Η πορνεία είναι σύνηθες φαινόµενο. Σύµφωνα µε την UNICEF και τον OAS (Οργανισµός 
Αµερικανικών Κρατών) παρατηρείται στη χώρα αύξηση της πορνείας µεταξύ κοριτσιών 
ηλικίας 10 ετών, αλλά και σηµαντική αύξηση της πορνείας µεταξύ παιδιών ηλικίας 12-16 
ετών στις πόλεις. 

Οι εν λόγω διακρίσεις λόγω φύλου αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και στην αξιοποίηση των ευκαιριών για την απόκτηση εισοδήµατος. Τυγχάνουν επίσης 
διαρκούς προσοχής κατά την καταπολέµηση της φτώχειας σε όλους τους τοµείς. 

 3.5 Mεσοπρόθεσµες προκλήσεις  

Ως εισαγωγή, πρέπει να επαναλάβουµε ότι η συνολική µακροοικονοµική κατάσταση είναι τόσο 
εύθραυστη που, εάν δεν αναδιαρθρωθεί το µακροοικονοµικό πλαίσιο, οποιοδήποτε έργο συναφές 
µε τη φτώχεια διατρέχει υψηλό κίνδυνο αποτυχίας. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών υπερβαίνει το 35%, η εξυπηρέτηση του χρέους αντιπροσωπεύει πλέον του 50% των 
εξαγωγών και η εξωτερική βοήθεια αντιστοιχεί σε 25% του ΑΕΠ: η χώρα εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τη βοήθεια των χορηγών και τα εµβάσµατα των µεταναστών. Λόγω της µικρής 
εσωτερικής αγοράς της (που συνδέεται µε τη φτώχεια) η χώρα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το 
διεθνές οικονοµικό πλαίσιο.   

Μεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, οι ιδιωτικές επενδύσεις (εσωτερικές και εξωτερικές) και ο 
εθνικός προϋπολογισµός θα αντικαταστήσουν την επίσηµη βοήθεια στον τοµέα της οικονοµικής 
ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αυτές θα ενθαρρύνουν επίσης τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών 
παραγωγής για την αντιµετώπιση της χαµηλής παραγωγικότητας και την ανάγκη διαφοροποίησης 
της οικονοµίας.  

Προς το συµφέρον της σταθερότητας, η χώρα πρέπει να διατηρήσει και να αυξήσει το επίπεδο των 
δηµόσιων επενδύσεων σε κοινωνικές υπηρεσίες και υποδοµές, χωρίς να διαταράξει το 
µακροοικονοµικό πλαίσιο, και να εδραιώσει το θεσµικό και νοµικό περιβάλλον για την προώθηση 
ενός σταθερού κανονιστικού πλαισίου, της δηµοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και της 
διαφάνειας. Συνεπώς η χώρα πρέπει να αποφασίσει ένα ρεαλιστικό µακροοικονοµικό πρόγραµµα 
από κοινού µε το ∆ΝΤ µε σκοπό τη διατήρηση των βασικών µακροοικονοµικών ισορροπιών.   

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη διεύρυνσης της αγοράς για τοπικές εταιρείες. Η διεύρυνση της αγοράς 
πραγµατοποιείται µε δύο πρακτικούς τρόπους:  
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- µείωση της εισοδηµατικής ανισότητας εξασφαλίζοντας ότι περισσότερα άτοµα 
επωφελούνται από την οικονοµική ανάπτυξη και ότι οι φτωχοί λαµβάνουν το µερίδιό 
τους,  

- βελτίωση της ανταγωνιστικότητας εντάσσοντας την τοπική οικονοµία στην περιφερειακή 
και παγκόσµια οικονοµία.  

Πρέπει επίσης να δηµιουργηθεί ένα κλίµα ανταγωνισµού, που προς το παρόν δεν είναι εφικτό 
στη µικρή αγορά της Νικαράγουα.    

Η έλλειψη τοµεακών µακροοικονοµικών πολιτικών πρέπει να καλυφθεί δηµιουργώντας ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο για επενδύσεις στους κοινωνικούς και παραγωγικούς τοµείς.   

Εάν η διαρκής µείωση της φτώχειας αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα, υπάρχουν τρεις παράγοντες είναι που αναγκαίοι για την επίτευξή της: το πλαίσιο 
ανάπτυξης (που ορίζεται από το ΕΣΜΦ), η προοπτική ευρείας µείωσης του εξωτερικού χρέους και 
υψηλά επίπεδα διεθνούς συνεργασίας.  

Υπάρχει ανάγκη έναρξης ενός ευρύτερου διαλόγου µε όλους τους συµµετέχοντες µε νέες µεθόδους 
διαβούλευσης σχετικά µε το µέλλον των εθνικών πολιτικών. 

Μεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, η Νικαράγουα πρέπει να επιτύχει µεγαλύτερη εθνική 
συναίνεση. Είναι ζήτηµα της προθυµίας της χώρας εν γένει και των πολιτικών και κοινωνικών 
ηγετών της ειδικότερα. Η πολιτική πόλωση που χαρακτηρίζει την πρόσφατη ιστορία προκαλεί 
ανησυχία, ειδικότερα µε τα λαϊκιστικά προγράµµατα των βασικών πολιτικών κινηµάτων της χώρας, 
ακόµα και αν οι διαφορές µεταξύ αµφότερων των προγραµµάτων είναι αµελητέες.  

 4. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ 

 4.1 Η σηµασία της διεθνούς συνεργασίας µε τη Νικαράγουα   

Στην έκθεσή του για την εξωτερική συνεργασία, το Υπουργείο Εξωτερικών Σχέσεων αναφέρει τη 
σηµασία της βοήθειας για την οικονοµία.17. Το 2000 η επίσηµη βοήθεια για την ανάπτυξη (ΕΒΑ) 
στη Νικαράγουα ανήλθε συνολικά σε 492,1 εκατ. δολ. ΗΠΑ, ήτοι 97 δολ. ΗΠΑ κατά κεφαλήν ή 
21% του ΑΕΠ (βλ. παράρτηµα 7). Τα δάνεια αντιστοιχούσαν σε 45% της ΕΒΑ και οι µη 
επιστρεπτέες ενισχύσεις σε 55%. Εκτός από την ΕΒΑ, οι ΜΚΟ χορήγησαν γύρω στα 113 εκατ. 
δολ. ΗΠΑ το 2000, 64% των οποίων από τις ΗΠΑ και 29% από την ΕΕ και τα κράτη µέλη της. 

Η ΕΒA είναι αναµφίβολα ουσιαστική για την οικονοµική και κοινωνική σταθερότητα της χώρας.   

 4.2 Κοινοτική συνεργασία  

Η συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και της Νικαράγουα ξεκίνησε µε την επισιτιστική βοήθεια στα τέλη 
της δεκαετίας του 1970. Αυξάνει σταθερά σύµφωνα µε τη διαδικασία ανασυγκρότησης, 
εκδηµοκρατισµού και διαφύλαξης της ειρήνης στην Κεντρική Αµερική. Με την πάροδο του χρόνου 
οι διάφοροι κανονισµοί και συµφωνίες επέτρεψαν παρεµβάσεις σε όλους σχεδόν τους τοµείς της 
συνεργασίας. 

Στο παράρτηµα 5.1. περιλαµβάνεται σύνοψη της κοινοτικής συνεργασίας µε τη Νικαράγουα κατά 
την περίοδο 1998-2000. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από την έγκριση νέων προγραµµάτων 
και έργων που ανέρχονται συνολικά σε 145 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα, η χρηµατοδοτική και τεχνική 
βοήθεια στη Νικαράγουα, και η οικονοµική συνεργασία µε αυτήν, περιορίστηκε σε τρεις βασικούς 
τοµείς: δηµοκρατία και διακυβέρνηση, ανάπτυξη της υπαίθρου και κοινωνική στήριξη, ιδίως για 
την υγεία και την εκπαίδευση.  

Όσον αφορά την τοµεακή επικέντρωση συνολικά, η κυβέρνηση της Νικαράγουα στερείται σαφώς 
καθορισµένων µακροπρόθεσµων στρατηγικών που οδηγούν στο σχεδιασµό εκτενών τοµεακών 
πολιτικών. Η συνεργασία µε την ΕΕ απλώς περιλάµβανε την ανταπόκριση σε ειδικά αιτήµατα της 
κυβέρνησης.  

                                                 
17 Informe de la Cooperación Externa 2000, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2001 
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∆εδοµένου ότι η Νικαράγουα είναι άκρως ευπρόσβλητη σε φυσικές καταστροφές, ήταν µία από τις 
χώρες επικέντρωσης της κοινοτικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης που χρηµατοδοτείται µέσω της 
ECHO. Η ECHO παρείχε επανειληµµένως ανθρωπιστική βοήθεια στη Νικαράγουα όπως µε τον 
τυφώνα Mitch, την ξηρασία του θέρους του 2001 και τον τυφώνα Michelle. Επιπλέον, η ΕCHO 
χρηµατοδοτεί από το 1998 δραστηριότητες ετοιµότητας σε περίπτωση καταστροφών µέσω του 
προγράµµατος της «DIPECHO». Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στη µείωση της 
ευπροσβλητότητας του πληθυσµού σε καταστροφές.     

Πρέπει να αναφερθεί ιδιαιτέρως το Περιφερειακό Πρόγραµµα για την Ανασυγκρότηση της 
Κεντρικής Αµερικής (ΠΠΑΚΑ). Το ΠΠΑΚΑ εγκρίθηκε µε ειδική γραµµή του προϋπολογισµού 
προκειµένου να συνδράµει την ανασυγκρότηση των χωρών της Κεντρικής Αµερικής µετά τον 
τυφώνα Mitch (βλ. παράρτηµα 10). Το εν λόγω πρόγραµµα της τάξης των 250 εκατ. ευρώ 
εστιάζεται σε τοπικές δραστηριότητες. Στην πραγµατικότητα είναι λιγότερο ένα περιφερειακό 
πρόγραµµα, εφόσον οι χρηµατοδοτούµενες ενέργειες έχουν ως βάση τη χώρα, παρά ένα πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης εθνικών προγραµµάτων στην περιοχή.   

 4.3 Αξιολόγηση της κοινοτικής συνεργασίας µε τη Νικαράγουα   

Στα τέλη του 1999/αρχές του 2000 πραγµατοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση της συνεργασίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τη Νικαράγουα για την περίοδο 1988-97.  

Η αξιολόγηση κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η κοινοτική συνεργασία συνέβαλε σηµαντικά στην 
αποκατάσταση της ειρήνης σε ορισµένες περιοχές της χώρας που επλήγησαν σοβαρότερα από τον 
πόλεµο και στη µείωση της φτώχειας µε την επίλυση ορισµένων κοινωνικών προβληµάτων που 
θίγουν τις φτωχότερες οµάδες σε ορισµένες περιοχές της χώρας.18 Ωστόσο, η αξιολόγηση τόνισε 
τον ανεπαρκή καθορισµό στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών της συνεργασίας και την 
πολλαπλότητα των µέσων. Αυτή η αποσπασµατική προσέγγιση ήταν επιζήµια τόσο για την 
προβολή όσο και για την αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων. Η έκθεση σηµειώνει επίσης 
την περιορισµένη ικανότητα ορισµένων υπουργείων και δηµόσιων οργανισµών όσον αφορά την 
υπεύθυνη διαχείριση των πόρων της συνεργασίας19 και τη διατήρηση της χρηµατοδοτούµενης από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση υποδοµής και πέραν της διάρκειας του έργου. 

Η µελέτη υποστηρίζει ότι τα τοµεακά έργα της ΕΚ (εκπαίδευση, υγεία, δικαιοσύνη και άλλα) δεν 
ήσαν επαρκούς κλίµακας ώστε να προωθήσουν τυχόν αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική ή να 
επηρεάσουν τη συµπεριφορά των ενδιαφερόµενων οργανισµών και υπουργείων. Τα τελευταία 
θεωρήθηκαν πολύ «διοικητικά» και στερούµενα µακροπρόθεσµου οράµατος. Ωστόσο, ο σύµβουλος 
εκτιµά ότι τα ζητήµατα αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν µε απλό τρόπο παρέχοντας µεγαλύτερη 
αυτονοµία σε τοπικά έργα, πράγµα που η Επιτροπή θεωρεί πολύ περιορισµένη άποψη.   

Γενικότερα, η αξιολόγηση κατέδειξε µη ευέλικτες διαδικασίες και ελέγχους, γεγονός που δεν 
επέτρεψε στην Επιτροπή να δώσει επαρκή προσοχή σε «ουσιαστικότερα καθήκοντα», όπως η 
προετοιµασία τοµεακών στρατηγικών και η εκπόνηση και παρακολούθηση έργων/προγραµµάτων 
µε τον κατάλληλο τρόπο. Η αξιολόγηση υπογράµµισε ειδικότερα τις δυσµενείς επιπτώσεις της 
«πίεσης από αναλήψεις υποχρεώσεων», πράγµα που δίνει προτεραιότητα στη λειτουργία έναντι της 
ποιότητας.   

Η βασική σύσταση της αξιολόγησης ήταν να οργανωθεί η κοινοτική συνεργασία γύρω από τρία 
στρατηγικά καθήκοντα που συνδέονται βασικά µε την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. 

- Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης µε σκοπό την υποστήριξη της ενδογενούς οικονοµικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης σε συγκεκριµένο τοµέα, µε ιδιαίτερη επικέντρωση στην 

                                                 
18Έκθεση σύνθεσης, παρ. 4.2.4: «∆ιατυπώνοντας εύλογες εικασίες για όλα τα γενικά προγράµµατα ανάπτυξης συνεκτιµούµενων όλων 
των µέσων, περίπου 50.000 οικογενειών της Νικαράγουα µπορούν να επωφεληθούν, ή επωφελούνται ήδη, από επαρκώς εντατική, 
συνεκτική και πλήρη βοήθεια. Από αυτό µπορεί να προκύψει ένας οικονοµικός και κοινωνικός διαρκής αντίκτυπος και µία αυτόνοµη 
διαδικασία ανάπτυξης. Ο ανωτέρω αριθµός αντιστοιχεί στο +25% των οικογενειών που οι εθνικές αρχές θεωρούν στόχο 
προτεραιότητας και κατά προσέγγιση 10-15% του αγροτικού και αστικού φτωχού πληθυσµού της χώρας». 
19Έκθεση σύνθεσης, παρ.4.1.3: «Εκτιµώντας την ελάχιστη πιθανότητα οι κρατικοί οργανισµοί να διαθέτουν, 
βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα, τα µέσα διατήρησης και ανάπτυξης των βασικών και δραστηριοτήτων τους (και a 
fortiori αυτά των έργων µε εξωτερική χρηµατοδότηση), πρέπει να εξεταστεί η επικέντρωση των προσπαθειών σε τοπικό 
επίπεδο».   
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ενίσχυση της ικανότητας δήµων, τοπικών γραφείων κρατικών οργανισµών και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.  

- Χρησιµοποίηση της τοµεακής πολιτικής επικέντρωσης για τη συµπλήρωση τοπικών 
δραστηριοτήτων ή τοµέων στήριξης της κοινωνίας των πολιτών. Προτείνεται η χορήγηση, 
σε µικρή κλίµακα, τεχνικής βοήθειας σε υπουργεία και δηµόσιους οργανισµούς 
αρµόδιους για τοµεακές πολιτικές.   

- Ανάπτυξη διατοµεακής συνεργασίας µε τον σύγχρονο τοµέα.20 Αυτό σηµαίνει ευελιξία 
και χρήση των υφιστάµενων κοινοτικών οριζόντιων προγραµµάτων, όπως το “Al-invest”, 
το “ALFA”, ή το “URBAL”, µε σκοπό την προώθηση του εµπορίου µε την Ευρώπη και 
άλλες χώρες της Λατινικής Αµερικής.  

- Η αξιολόγηση υπογράµµισε επίσης την ανάγκη συγκέντρωσης των διάφορων ενεργειών21 
σε «οριζόντια προγράµµατα». 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συµφωνούν µε τα περισσότερα πορίσµατα του συµβούλου. Ωστόσο, 
εκτιµούν ότι η αξιολόγηση τείνει να µειώσει τη σηµασία του κεντρικού επιπέδου και είναι πολύ 
αρνητική ως προς την εκτίµηση των ικανοτήτων των υπουργείων και δηµόσιων οργανισµών. 
Πράγµατι, η Επιτροπή δαπανούσε συνήθως το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου της για την εκτέλεση 
ανοµοιογενών βασικών δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω δραστηριότητες είχαν σηµαντική τοπική 
επιρροή, αλλά δεν κατέστη δυνατή η εξάπλωση αυτής της επιρροής σε ολόκληρη τη χώρα.  

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πιστεύουν ότι η κλίµακα της συνεργασίας της µε τη Νικαράγουα 
απαιτεί τη συµµετοχή και την επιρροή στο σχεδιασµό αναπτυξιακών πολιτικών σε κεντρικό 
επίπεδο. Το συµπέρασµα του συµβούλου ότι το τοπικό επίπεδο µπορεί να ενισχυθεί χωρίς να 
καταβληθούν προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο συνάδει µε την εκτίµηση του ότι είναι αναγκαία «η 
άσκηση επιρροής στην κυβερνητική πολιτική και στη συµπεριφορά των οργανισµών». Επιπλέον, το 
γεγονός ότι οι κρατικοί οργανισµοί δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη καθιστά τις δραστηριότητες 
λιγότερο βιώσιµες.      

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συµφωνούν επίσης µε την άποψη ότι η συνιστώσα της ενίσχυσης της 
ικανότητας δεν ήταν επαρκής ώστε να συνδράµει την αρµόδια για την ανάπτυξη διοίκηση. Τα 
έργα εστιάζονταν περισσότερο σε υλικά επιτεύγµατα παρά στη µεταφορά γνώσεων και 
τεχνολογίας. 

Η εκτίµηση της Επιτροπής όσον αφορά την αξιολόγηση επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης της τοµεακής πολιτικής. Ειδικότερα, η έκθεση IRAM για τον αγροτικό τοµέα22 
κατέληξε ότι, για τη δραστηριοποίηση σε κεντρικό κρατικό επίπεδο, τα βασικά στοιχεία ήσαν : 

- υποστήριξη του σχεδιασµού κατάλληλων πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο και συνδροµή 
για την εφαρµογή τους (προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω),  

- παροχή στην κοινωνία των πολιτών, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, της στήριξης που 
απαιτείται για την ανάπτυξη της ικανότητάς της να διαδραµατίσει ρόλο στην εθνική 
συµµετοχική διαδικασία (προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω), 

- Αυτό ασφαλώς απαιτεί µεγαλύτερη έµφαση στη θεσµική ανάπτυξη. 
Στην τρέχουσα διαδικασία αξιολόγησης του κανονισµού ΑΛΑ, η Επιτροπή επιλέγει την 
Νικαράγουα ως περίπτωση χώρας προς µελέτη. Το σχέδιο έκθεσης ανέφερε ορισµένους 
προβληµατισµούς σχετικά µε τη συγκεκριµένη περίπτωση της Νικαράγουα: 

- Προβληµατική βιωσιµότητα των προγραµµάτων του κοινωνικού τοµέα, διότι εκτελέστηκαν 
χωρίς να ληφθεί υπόψη η εθνική πολιτική. 

                                                 
20Με τον όρο"σύγχρονος τοµέας" οι αξιολογητές υποδηλώνουν ότι η συνεργασία µε οµάδες, εταιρείες και οργανισµούς 
που έχουν αναλάβει τη διαχείριση επαρκούς επιπέδου ανάπτυξης και κατανόησης των κανόνων της οικονοµίας της 
αγοράς πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητη.   
21 Tο νέο πρόγραµµα “@LIS” που εφαρµόστηκε µετά την αξιολόγηση εµπίπτει επίσης σε αυτή την κατηγορία. 
22 IRAM: Πρόσβαση σε γαιοτεµάχια, Αγροτική δοµή, Αγορά και προέλευση της φτώχειας στη Νικαράγουα, Συνεισφορά στον ορισµό της 
πολιτικής για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη και τη στρατηγική για τη µείωση της 
φτώχειας. Αύγουστος 2001.  
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- Η ιδιαίτερα παραδοσιακή προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης είχε µόνον επιφανειακή και 
βραχυπρόθεσµη συµβολή στην εξουδετέρωση της φτώχειας. 

- Έλλειψη διαβουλεύσεων και συµµετοχής στη χάραξη πολιτικής και στον προσδιορισµό των 
στοιχείων του έργου σε διαβουλεύσεις, στην εποπτεία και στην αξιολόγηση. 

- Ανεπαρκής συντονισµός µεταξύ των χορηγών βοήθειας, που οφείλεται εν µέρει στους ακόµη 
ανεπαρκείς εθνικούς φορείς. 

- Ανεπάρκεια του χρονοδιαγράµµατος ή του µηχανισµού εφαρµογής. 
Το σχέδιο έκθεσης υπογραµµίζει την ανάγκη στροφής προς µια τοµεακή προσέγγιση, καθιέρωσης 
διαφανούς και δυναµικού πολιτικού διαλόγου, και υιοθέτησης πιο ελαστικών προγραµµάτων. Τα εν 
λόγω πορίσµατα επιβεβαιώνουν τη γνώµη της Επιτροπής που αναφέραµε παραπάνω στο παρόν 
κεφάλαιο. 

 4.4 Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι χορηγοί βοήθειας   

 4.4.1 Μηχανισµός συντονισµού  

∆εν έχει ακόµη θεσµοποιηθεί στη Νικαράγουα συστηµατικός και συνεπής συντονισµός µεταξύ των 
χορηγών βοήθειας. Εντούτοις, οι χορηγοί βοήθειας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στη 
Νικαράγουα έχουν δηµιουργήσει ορισµένα φόρουµ συντονισµού:  

- τη Συµβουλευτική Οµάδα για τη Νικαράγουα, 
- τη Συµβουλευτική Οµάδα της Στοκχόλµης που συστάθηκε τον Μάιο του 1999 

προκειµένου να συνδράµει τη Νικαράγουα στη διαδικασία ανασυγκρότησης µετά τον 
τυφώνα Μitch. Στο πλαίσιό της, δηµιουργήθηκε µία οµάδα παρακολούθησης προκειµένου 
να στηρίξει τη Νικαράγουα και άλλες χώρες της περιοχής στη διαδικασία 
ανασυγκρότησης µετά τον τυφώνα Mitch. Η Οµάδα αποτελείται από τη Γερµανία, τον 
Καναδά, την Ισπανία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Σουηδία,  

- την Οµάδα Χρηστής ∆ιακυβέρνησης (ΟΧ∆), 
- τις τέσσερις υποοµάδες της ΟΧ∆ για τη φτώχεια, τις εκλογές, το περιβάλλον και την 

αποκέντρωση, 
- ορισµένα τοµεακά φόρουµ συντονισµού, που καλύπτουν µεταξύ άλλων τη γεωργία και 

την αγροτική ανάπτυξη, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και την υγεία, 
- ένα ειδικό φόρουµ για χορηγούς βοήθειας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ακτή 

του Ατλαντικού. 

Υπάρχει επίσης ειδικός συντονισµός στη Μανάγκουα για την προώθηση της συµπληρωµατικότητας 
µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τακτικές συνεδριάσεις κατά 
την άσκηση της προεδρίας από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Ας σηµειωθεί ότι ορισµένοι χορηγοί 
βοήθειας εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον σχετικά περιορισµένο ρόλο της κυβέρνησης στον 
συντονισµό της βοήθειας.   

Η συµµετοχή της Επιτροπής στον µηχανισµό συντονισµού δεν είναι ανάλογη των δυνατοτήτων 
της. ∆εδοµένου ότι η διαδικασία αποκέντρωσης προγραµµατίζεται να ξεκινήσει το 2000, η 
Αντιπροσωπεία θα επιταχύνει τη συµµετοχή της στις διάφορες οµάδες συντονισµού και 
διαπραγµάτευσης. Πρέπει να υπάρχει µεγαλύτερος συντονισµός και συµπληρωµατικότητα µε 
άλλους βασικούς χορηγούς βοήθειας, ιδίως τα κράτη µέλη και πολυµερείς χορηγούς βοήθειας. 

 4.4.2 Κράτη µέλη 

Οι πίνακες του παραρτήµατος VI δείχνουν τη σχετική σηµασία της συνεργασίας που παρείχαν τα 
κράτη µέλη. Το 1999 η συνεργασία µε την ΕΕ ανήλθε σε 261 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Οι µεγαλύτεροι 
χορηγοί βοήθειας της ΕΕ είναι η Σουηδία, η ∆ανία, η Γερµανία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες και η 
Φινλανδία.  Η ΕΕ παρέχει τη µεγαλύτερη καθαρή συνεισφορά στη Νικαράγουα. 

Οι συνεισφορές αυτές επικεντρώνονται βασικά στην βοήθεια έκτακτης ανάγκης και τους 
κοινωνικούς τοµείς. 
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 4.4.3 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)  

∆εν υπήρξαν δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη Νικαράγουα πρόσφατα. 
Όπως και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Αµερικής, οι ίδιοι πόροι της ΕΤΕπ δύνανται να 
χρησιµοποιηθούν για χρηµατοδότηση έργων του ιδιωτικού τοµέα µε ευρωπαϊκά κεφάλαια. Προς το 
παρόν δεν προγραµµατίζονται παρεµβάσεις τέτοιου είδους στη Νικαράγουα.  

 4.4.4 Άλλοι χορηγοί βοήθειας 

 Το παράρτηµα VΙ δείχνει τη σχετική σηµασία των χορηγών βοήθειας που συνεργάζονται µε τη 
Νικαράγουα. Εκτός από την ΕΕ, οι βασικές πηγές µη επιστρεπτέων ενισχύσεων είναι η Ιαπωνία και 
οι ΗΠΑ, µε τη ∆ιεθνή Τράπεζα, η ∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, και η Ταϊβάν που 
βρίσκονται επικεφαλής του καταλόγου των δανειστών. 

 4.4.5 Τοµεακή ανάλυση της βοήθειας  

Προκαταρκτική ανάλυση της ΕΒΑ κατά τοµέα την περίοδο 1997-2000 δείχνει ότι το 35% των 
εκταµιεύσεων προορίζονταν για τους κοινωνικούς τοµείς. Ο παραγωγικός τοµέας και η οικονοµική 
υποδοµή εκάστου αντιπροσωπεύουν γύρω στο 23% και 17% του συνόλου. Η οικονοµική 
συνεργασία αντιστοιχεί στο 19% του συνόλου.  

Καίτοι η οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί τη βάση της στρατηγικής για τη µείωση της φτώχειας της 
Νικαράγουα, η βοήθεια τείνει στην επικέντρωση στην κοινωνική υποδοµή παρά σε παραγωγικές 
δραστηριότητες (που µπορούν να εξασφαλίζουν εισόδηµα σε φτωχούς). Παρά το βασικό επίκεντρο 
της στρατηγικής, οι αγροτικές δραστηριότητες αντιστοιχούν µόλις στο 1,4% της συνολικής ΕΒΑ 
και οι µεταφορές και επικοινωνίες στο 12,7%. Εν προκειµένω φαίνεται να υπάρχει αντίφαση 
µεταξύ της τοµεακής ανάλυσης της βοήθειας και της στρατηγικής για τη µείωση της φτώχειας της 
Νικαράγουα, στην οποία η γεωργία θα διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο.  

 5. Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 5.1 Στρατηγική της κοινοτικής συνεργασίας 

Βασισµένη στο παρελθόν στην ανάγκη για επανεδραίωση της ειρήνης και της δηµοκρατίας σε ένα 
πλαίσιο µετά τη σύγκρουση, η κοινοτική συνεργασία έχει σήµερα µεταστραφεί προς µία 
στρατηγική βασισµένη στην καταπολέµηση της φτώχειας. Η θέση της κοινοτικής στρατηγικής στη 
στρατηγική της Νικαράγουα (κυριότητα) εκφράστηκε στο ΕΣΜΦ και τα σχετικά έγγραφα’ 
αποτελεί τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραµµα της Νικαράγουα για την 
καταπολέµηση της φτώχειας.  
Η ανάλυση δείχνει τη σηµασία της υποστήριξης κατάλληλων τοµεακών πολιτικών προκειµένου ο 
ισχυρός συντονισµός µεταξύ χορηγών βοήθειας να επηρεάσει τη διαρθρωτική αλλαγή. Η 
κυριότητα θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του σηµείου λήψης απόφασης για οποιαδήποτε 
χρηµατοδότηση. Συνεπώς η Επιτροπή θα συµµετέχει ενεργά σε διαλόγους σε κάθε τοµέα 
επικέντρωσης και θα βελτιώσει τον συντονισµό της µε άλλους χορηγούς βοήθειας. 
 
Η ανάγκη αυτή είναι επίσης σηµαντική για το ΠΠΑΚΑ που θα ενσωµατωθεί προοδευτικά εντός 
της συνήθους συνεργασίας για το διάλογο όπως κάθε άλλη δραστηριότητα. 
Σύµφωνα µε τις αρχές του προγραµµατισµού, η κοινοτική στρατηγική ανταπόκρισης βασίζεται σε 
τρεις βασικούς τοµείς, που συµπληρώνονται από τέσσερα διατοµεακά ζητήµατα (βλ. κεφάλαιο 6).  

Οι τοµείς επικέντρωσης είναι:  
- κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη στην ύπαιθρο, 
- επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, και ιδίως στην εκπαίδευση, 
- στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης και της εδραίωσης της δηµοκρατίας.  

Η συγκεκριµένη στρατηγική και το προσεχές ενδεικτικό πρόγραµµα θα αποσαφηνίσουν και θα 
εστιάσουν τις προγραµµατισµένες παρεµβάσεις και θα χρησιµεύσουν ως έγγραφο αναφοράς για το 
σύνολο της συνεργασίας της ΕΕ µε τη Νικαράγουα.  
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 5.1.1 Κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της υπαίθρου  

Ορισµένοι παράγοντες οδήγησαν την ΕΚ να επιλέξει τον αγροτικό τοµέα εν γένει, και τις 
γεωργικές πολιτικές ειδικότερα, ως τον πρώτο και βασικό τοµέα επικέντρωσης:  

- H στρατηγική για τη µείωση της φτώχειας της Νικαράγουα βασίζεται ευρέως στη 
γεωργική και αγροτική ανάπτυξη και στην άνοδο των εξαγωγών, στην οποία ο γεωργικός 
και αγροτοβιοµηχανικός τοµέας αντιπροσωπεύει το 67%. Ο αγροτικός τοµέας, και 
ειδικότερα οι γεωργικές δραστηριότητες, παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση φτώχειας. 

- Με την πάροδο των ετών η ΕΚ απόκτησε σηµαντική εµπειρία στον τοµέα. 
- Οι συνεισφορές των χορηγών βοήθειας δεν είναι ανάλογες της σηµασίας του τοµέα στη 

στρατηγική της χώρας. 
- Υπάρχουν πολλά ζητήµατα που συνδέονται στενά µε βελτιώσεις στον γεωργικό τοµέα 

(επισιτιστική ασφάλεια, ζηµίες από φυσικές καταστροφές, κλπ).  

Επιπλέον, παρά την αναζωογόνησή του από το 1994, πρόσφατα ο τοµέας επλήγη σοβαρά από την 
κατάρρευση των τιµών των εξαγώγιµων προϊόντων, ιδίως του καφέ, και την επισιτιστική ασφάλεια 
που επιδεινώθηκε µε την ξηρασία του 2001. Η ανταπόκριση της Επιτροπής στη στρατηγική της  
Νικαράγουα βασίζεται σε δύο τύπους παρέµβασης:   

- στήριξη της αγροτικής πολιτικής (τοπική ανάπτυξη), ιδίως της γεωργίας, όπου καθίσταται 
εφικτό µε επικέντρωση της δηµοσιονοµικής στήριξης σε περιορισµένο αριθµό στόχων, 

- τοπική δράση για την προώθηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης του αγροτικού 
πληθυσµού στις φτωχότερες περιοχές της χώρας µέσω τοπικών κοινοτήτων, δήµων και 
ΜΚΟ. 

Κατ’ εκτίµηση ποσό 118 εκατ. ευρώ µπορεί να δαπανηθεί στον συγκεκριµένο τοµέα προερχόµενο 
από τις γραµµές του προϋπολογισµού «τεχνική και χρηµατοδοτική βοήθεια». Εκτός από τα 
κονδύλια αυτά, οι πόροι µπορούν να χορηγηθούν βάσει των γραµµών του προϋπολογισµού για την 
«επισιτιστική ασφάλεια» (πράγµατι 15 εκατ. ευρώ έχουν ήδη δεσµευτεί για το 2002). Για τοπικές 
δραστηριότητες προορίζεται κατ’ εκτίµηση το 20% αυτού του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

A) Αγροτική τοµεακή πολιτική  
Καίτοι υπάρχει συγκεκριµένη επικέντρωση στην τοπική ανάπτυξη, είναι επίσης σηµαντικό να 
αναληφθούν δραστηριότητες σε κεντρικό επίπεδο, µε την παροχή θεσµικής στήριξης για τις 
αρµόδιες αρχές. Χωρίς µία τέτοια δράση, η τοπική ανάπτυξη δεν θα επιφέρει τα µέγιστα 
αποτελέσµατα. 

Αρχικά η ΕΚ θα συνδράµει την κυβέρνηση να βελτιώσει τοµεακές πτυχές της αγροτικής πολιτικής. 
Μία µελέτη βασισµένη σε προηγούµενη ανάλυση και στο ΕΣΜΦ θα προετοιµάσει το έδαφος για 
δηµοσιονοµική στήριξη. Υπογραµµίζεται ότι η εθνική στρατηγική πρέπει να αναλύσει την 
κατάσταση της γεωργίας (υπό την ευρεία έννοια) διεξοδικότερα. Καίτοι αυτός ο τοµέας καλύπτει 
το ήµισυ του εργαζόµενου πληθυσµού και υψηλότερο ποσοστό των φτωχών από οποιονδήποτε 
άλλον οικονοµικό τοµέα, η ανάλυση εξακολουθεί να φαίνεται επιφανειακή.   

Πρέπει να προσληφθεί αρµόδια τεχνική βοήθεια για να συνδράµει την εφαρµογή αυτής της 
τοµεακής πολιτικής. Σε συντονισµό µε τους βασικούς χορηγούς βοήθειας, η συγκεκριµένη τεχνική 
βοήθεια περιλαµβάνει θεσµική στήριξη όχι µόνο στο υπουργείο γεωργίας αλλά και στην 
κυβέρνηση και άλλους οργανισµούς.  

Ο στόχος της τοµεακής πολιτικής θα είναι να ενεργήσει ως καταλύτης στην τοπική ανάπτυξη. Με 
άλλα λόγια, η τοµεακή πολιτική θα στηρίξει την ανάπτυξη σε ολόκληρη την επικράτεια σε 
αντίθεση µε τα έργα τοπικής ανάπτυξης που έχουν περιορισµένο γεωγραφικό πεδίο. 

Τα µέτρα στον αγροτικό τοµέα θα εστιαστούν στη στήριξη ενιαίας νέας εθνικής πολιτικής µε 
στόχους. Η πολιτική αυτή θα εξετάσει την ανάγκη για γεωργική µεταρρύθµιση προκειµένου: 

- να εξασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια, 
- να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον λιγότερο ευαίσθητο στους όρους του εµπορίου 

αναπτύσσοντας καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, 
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- να αντιµετωπίσει την κρίσιµη περιβαλλοντική κατάσταση πολλών νοµών ως αποτέλεσµα 
ακατάλληλης διαχείρισης των πόρων,  

- να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και να µειώσει το κόστος παραγωγής,  
- να ενισχύσει τις οργανώσεις παραγωγών,  
- να βελτιώσει τους αγροτικούς συντελεστές και τις αγορές εµπορευµάτων, 
- να ενισχύσει την πολιτική αποκέντρωσης, 
- να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των κρατικών δαπανών και του φορολογικού 

συστήµατος στο γεωργικό τοµέα, 
- να έχει ως επίκεντρο την αειφορία (περισσότερο εντατικές καλλιέργειες), 
- να αφορά ολόκληρο τον αγροτικό πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένων των φτωχότερων. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης µπορούν να συµπεριληφθούν στην επανεξέταση του εγγράφου 
στρατηγικής και να γίνουν αποδεκτά από όλους τους χορηγούς βοήθειας που συµµετέχουν στον 
γεωργικό τοµέα προκειµένου να προετοιµαστεί ένας πίνακας και δείκτες παρέµβασης.  

Ας σηµειωθεί ότι καίτοι το ΕΣΜΦ αναλύει διεξοδικά τα αγροτικά και γεωργικά προβλήµατα, το 
συγκεκριµένο τµήµα της εθνικής στρατηγικής23 πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να είναι 
ευρύτερο.  

Στα τέλη του 2001, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες µε τη διοίκηση και άλλους χορηγούς βοήθειας 
προκειµένου να επιταχυνθεί η δηµιουργία ενός πλαισίου πολιτικής στον αγροτικό τοµέα. Η 
Επιτροπή θα συµµετάσχει ενεργά σε αυτές τις πρωτοβουλίες. 

B) Παρέµβαση σε τοπικό επίπεδο 
Προτείνεται να επιδιωχθεί η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου βάσει 
ολοκληρωµένης προσέγγισης που αποσκοπεί πρωτίστως στην αύξηση της ικανότητας των τοπικών 
οργανισµών και τοπικών φορέων που θα προσφέρουν το δυναµικό τους για την προώθηση και 
διευκόλυνση της ανάπτυξης. Οι περισσότερες προς χρηµατοδότηση ενέργειες στον συγκεκριµένο 
υποτοµέα ακολουθούνται από την προηγούµενη στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης δίνοντας 
µεγαλύτερη έµφαση στη χρησιµοποίηση των ΜΚΟ ως φορέων εφαρµογής.  

Εν προκειµένω δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών καλλιέργειας και 
παραγωγής και στην προώθηση οικονοµικών δραστηριοτήτων εκτός των γεωργικών στην ύπαιθρο. 
Άλλοι ειδικοί στόχοι είναι η ανάπτυξη οικονοµικής και κοινωνικής υποδοµής στην ύπαιθρο και η 
συνεισφορά στην οργάνωση της γαιοκτησίας.   

Στο συγκεκριµένο τοµέα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή: 
- στην αποκέντρωση, 
- σε ζητήµατα ισότητας των φύλων, 
- στην εκπαίδευση, 
- στη γαιοκτησία (νοµικά προβλήµατα: οροθέτηση, εγκατάσταση, κατάρτιση 

κτηµατολογίου και µητρώο µεταγραφών υποθηκοφυλακείου) και χρήση της γης, 
- στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι δραστηριότητες αυτές θα επιτύχουν όλους τους στόχους τους υπό την 
προϋπόθεση σηµαντικής µεταρρύθµισης της εθνικής γεωργικής πολιτικής. Αυτό σηµαίνει ότι τυχόν 
δραστηριότητες στον συγκεκριµένο τοµέα παρέµβασης πρέπει να είναι σύµφωνες και 
συµπληρωµατικές των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνει η Επιτροπή στον τοµέα της στήριξης της 
αγροτικής πολιτικής.  

                                                 
23 Στην κοινή αξιολόγηση εµπειρογνωµόνων από το ∆ΝΤ και τη ∆ιεθνή Τράπεζα τονίζεται ότι «Υπάρχουν ορισµένα κενά στο 
προτεινόµενο σύστηµα δεικτών»23. Υποστηρίζεται επίσης ότι «το ΕΣΜΦ δίνει έµφαση στην ανάγκη αντιµετώπισης της κοινωνικής 
ισότητας, αλλά δεν χαράσσει σαφή γραµµή στρατηγικής για την προσέγγιση ευπρόσβλητων και επισφαλών οµάδων». Προστίθεται ότι το 
έγγραφο πρέπει να «χρησιµοποιηθεί ως πλαίσιο προετοιµασίας τοµεακών σχεδίων για το εθνικό πρόγραµµα επενδύσεων».  
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Η χρηµατοδότηση µπορεί να προέρχεται από άµεση χρηµατοδότηση αλλά και από τη 
χρησιµοποίηση µέρους της δηµοσιονοµικής στήριξης που παρέχεται για την αγροτική πολιτική σε 
περίπτωση στοχοθετηµένης στήριξης στον προϋπολογισµό επενδύσεων. 

 
Γ) Συνάφεια µε το Μνηµόνιο Συµφωνίας  

Οι δραστηριότητες που προγραµµατίζονται στον συγκεκριµένο τοµέα αντιστοιχούν: 
- στη συνιστώσα αριθ. 1 («Τοπική ανάπτυξη σε αγροτικό περιβάλλον») του ΜΣ που 

υπογράφτηκε µε την κυβέρνηση της Νικαράγουα τον Μάρτιο του 2001, 
- στη συνιστώσα αριθ. 2 («Στήριξη του σχεδιασµού της χρήσης αγροτεµαχίων») του ΜΣ, 
- σε τµήµα της συνιστώσας αριθ. 3 («εκπαίδευση») του ΜΣ,  
- σε ενέργειες από άλλες γραµµές του προϋπολογισµού όπως επισιτιστική ασφάλεια, 

αποκεντρωµένη συνεργασία, τροπικά δάση.  

Η Επιτροπή θα συµµετάσχει ενεργά στην εθνική συζήτηση για την αγροτική πολιτική. Ειδικότερα, 
το µέρος Α της κοινοτικής παρέµβασης θα θεωρηθεί ως το χρηµατοοικονοµικό συνακόλουθο αυτής 
της συµµετοχής στην εθνική συζήτηση. 

 5.1.2 Επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδίως στον τοµέα της εκπαίδευσης  

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο δεύτερος τοµέας επικέντρωσης της κοινοτικής ανταπόκρισης στην 
κυβερνητική στρατηγική, καθώς αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα του ΕΣΜΦ. Η ΕΚ απόκτησε 
εµπειρία στον τοµέα της εκπαίδευσης από προηγούµενα έργα και το Περιφερειακό Πρόγραµµα 
Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης της Κεντρικής Αµερικής (ΠΠΑΑΚΑ). 

Υπάρχει ποσοτική και ποιοτική έλλειψη εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ορισµένοι χορηγοί 
βοήθειας αναπτύσσουν ήδη δραστηριότητα στον τοµέα της εκπαίδευσης (ως επί το πλείστον στη 
βασική εκπαίδευση), αλλά η ΕΚ διαθέτει ικανοποιητική εµπειρία τόσο για τη βασική εκπαίδευση 
όσο και την επαγγελµατική κατάρτιση, όπου οι ανάγκες είναι µεγάλες και τα έργα σποραδικά. 

Πρέπει να υλοποιηθούν ενέργειες στο πλαίσιο του «Εθνικού προγράµµατος εκπαίδευσης 2001-
2015» µε εµφανή τοµεακή προσέγγιση. Η δράση θα συνδεθεί µε τον ιδιωτικό τοµέα και τις ανάγκες 
του, προπάντων όσον αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση.  

Από κοινού µε άλλους χορηγούς βοήθειας, ιδίως κράτη µέλη, η Επιτροπή θα υποστηρίξει την 
εκπαιδευτική τοµεακή πολιτική της Νικαράγουα στο πλαίσιο του ΕΣΜΦ. Εκτός αυτού, ορισµένες 
ενέργειες προγραµµατίζονται ήδη στο πλαίσιο του ΠΠΑΑΚΑ.   

Τα προβλήµατα εκπαίδευσης είναι εντονότερα στην ύπαιθρο. Ως εκ τούτου προτείνεται τα 
αγροτικά έργα που προγραµµατίζονται στον πρώτο τοµέα επικέντρωσης να συµπεριλάβουν την 
εκπαίδευση ως συνιστώσα της τοπικής ανάπτυξης. 
Πρακτικά, οι ενέργειες στον συγκεκριµένο τοµέα εµπίπτουν στο σχετικό µε τη Νικαράγουα 
υποπρόγραµµα του Περιφερειακού Προγράµµατος Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης της 
Κεντρικής Αµερικής (ΠΠΑΑΚΑ) και σε τµήµα της συνιστώσας αριθ. 3 («Στήριξη του 
εκπαιδευτικού τοµέα») του ΜΣ.  
Η τοµεακή προσέγγιση αποτελεί τη βάση της παρέµβασης. Στο πλαίσιο αυτής της τοµεακής 
προσέγγισης, ένα δεύτερο στάδιο των υφιστάµενων έργων µπορεί να εξασφαλιστεί σε περίπτωση 
θετικής αξιολόγησης και κοινής εκτίµησης των δυνατοτήτων της από την Επιτροπή, κατά 
περίπτωση. Τα δεύτερα στάδια µπορούν να προέλθουν από προγράµµατα στο πλαίσιο της τοµεακής 
προσέγγισης.   
Ο τοµέας µπορεί να τύχει κατ’ εκτίµηση συνολικού ποσού 40 εκατ. ευρώ συν τον προϋπολογισµό 
που χορηγείται από το ΠΠΑΑΚΑ και φθάνει τα 19,5 εκατ. ευρώ. 

 5.1.3 Στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης και της εδραίωσης της δηµοκρατίας   

Η χρηστή διακυβέρνηση είναι ο τέταρτος πυλώνας του ΕΣΜΦ. Υπάρχει συναίνεση σχετικά µε την 
ενδυνάµωση αυτού του µέρους της εθνικής στρατηγικής. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες, όσον αφορά 
την εκτίµηση του ΕΣΜΦ, όχι µόνο από το ∆ΝΤ και τη ∆ιεθνή Τράπεζα αλλά και από άλλους 
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χορηγούς βοήθειας, µεταξύ αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα κυβέρνηση που ασκεί καθήκοντα 
από τον Ιανουάριο του 2002 έχει ορίσει την καταπολέµηση της διαφθοράς και τη χρηστή 
διακυβέρνηση ως υψηλή προτεραιότητα για τα επόµενα έτη.   

Η ΕΕ θα αναλάβει διάφορους τύπους δράσης προκειµένου να θέσει τις βάσεις για την αειφόρο 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη: 

- Εδραίωση της δηµοκρατίας. 
- Στήριξη της παρακολούθησης του ΕΣΜΦ. 
- Ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης (κατάρτιση υπαλλήλων και βελτίωση των 

κρατικών προµηθειών). 
- Εδραίωση του διαχωρισµού των εξουσιών.  
- Στήριξη της παρακολούθησης του ΕΣΜΦ. 

Η δράση στον συγκεκριµένο τοµέα αντιστοιχεί στη συνιστώσα αριθ. 4 (στήριξη της διακυβέρνησης 
και της ασφάλειας των πολιτών) του ΜΣ, για την οποία προορίζεται κατ’ εκτίµηση ποσό 21 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων 5 εκατ. ευρώ δεσµεύτηκαν για ένα έργο ενίσχυσης της δηµόσιας διοίκησης το 
2000.   

 5.1.4 Συµµετοχή στην πρωτοβουλία YXΦX 

Όπως τονίστηκε προηγµένως, η βελτίωση του µακροοικονοµικού πλαισίου είναι ουσιαστική για τη 
χώρα. Η στρατηγική δεν περιλαµβάνει µακροοικονοµική στήριξη καθαυτή. Ωστόσο, η ΕΚ και 
άλλοι χορηγοί βοήθειας (κυρίως η ∆ιεθνής Τράπεζα/∆ΝΤ) θα συµβάλλουν στη µείωση του χρέους 
µε τη χορήγηση ή την ανακατανοµή περιφερειακών κονδυλίων.  

 5.1.5 Στρατηγική ανταπόκρισης σε τοµείς εκτός των τοµέων επικέντρωσης   

Οι τοµείς εκτός των τοµέων επικέντρωσης καλύπτουν διάφορα ζητήµατα, ορισµένα των οποίων 
είναι σηµαντικότερα από άλλα. Αξίζει να αναφερθούν οι ακόλουθοι τοµείς : 
 
A) Οικονοµική συνεργασία (σχετικά µε την επόµενη θέση). 
 
Για θέµατα προσανατολισµένα προς το εµπόριο, προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσµατική εξαγωγή των προϊόντων της στην αγορά της ΕΕ, απαιτείται τεχνική βοήθεια ώστε 
τα προϊόντα της Νικαράγουα να πληρούν τους υγειονοµικούς και τεχνικούς κανόνες της ΕΕ  και να 
καταστεί δυνατή η εφαρµογή των υφιστάµενων δεσµεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Έχει συσταθεί 
Οµάδα Εργασίας για τις οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής 
Αµερικής. Προτάσεις της εν λόγω Οµάδας µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσω της οικονοµικής 
συνεργασίας. 
 
Επιπλέον, στην υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ όπου παρουσιάζεται το Πρόγραµµα δράσης για την 
ανάπτυξη Doha συµφωνήθηκε η παροχή σχετικής µε το εµπόριο τεχνικής βοήθειας ως κεντρική 
συνιστώσα των διαπραγµατεύσεων βάσει του προγράµµατος δράσης.   
 
Ειδικότερα, η ΕΚ µπορεί να στηρίξει επίσης τη Νικαράγουα στις προσπάθειες που καταβάλλει 
προκειµένου: 

- να δηµιουργήσει το νοµοθετικό, θεσµικό και κανονιστικό δυναµικό για την υλοποίηση 
και εφαρµογή των υφιστάµενων δεσµεύσεών της µε τον ΠΟΕ,   

- να δηµιουργήσει ικανότητα σε τοµείς διευκόλυνσης των συναλλαγών,  
- να βελτιώσει το πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής για τον ανταγωνισµό,  
- να συνδράµει την ανάλυση δασµολογικών και µη δασµολογικών προτεραιοτήτων και 

αναγκών , 
- να αυξήσει την ικανότητα συµµετοχής της στις διαπραγµατεύσεις. 

B) Εθνικές συνεισφορές σε περιφερειακά έργα 
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Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2, η Νικαράγουα θα έχει µεγαλύτερη δυσκολία να µειώσει τα 
τρέχοντα επίπεδα φτώχειας εάν δεν αναλάβει κατάλληλη διαδικασία περιφερειακής οικονοµικής 
ολοκλήρωσης. Θα εκπονηθεί επίσης µία υποπεριφερειακή στρατηγική.  

Η περιφερειακή συνεργασία µε την Κεντρική Αµερική αποτελεί θεµελιώδες συµπλήρωµα των 
τριών προσδιορισθέντων τοµέων. Τον Μάρτιο του 2001, υπογράφτηκε ένα περιφερειακό Μνηµόνιο 
Συνεργασίας. ∆εσµεύει ενδεικτικό ποσό της τάξης των 74,5 εκατ. ευρώ για ενιαία προγράµµατα 
ολοκλήρωσης για την περίοδο 2000-2006. Σκοπός του είναι να προωθήσει την οικονοµική 
ανάπτυξη και να µειώσει τη φτώχεια µέσω της οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής 
ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αµερικής, µε έµφαση σε τρεις τοµείς :  

- στήριξη της οικονοµικής ολοκλήρωσης και εκπόνηση κοινών πολιτικών όπου η 
περιφερειακή προσέγγιση προσφέρει προστιθέµενη αξία στην εθνική επεξεργασία,  

- εδραίωση των θεσµών της Κεντρικής Αµερικής και της απόδοσής τους,    
- ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ολοκλήρωσης και 

εισαγωγή ενός ανταγωνιστικότερου περιβάλλοντος.  
Γ) Ενέργειες για την παρακολούθηση της παρούσας στρατηγικής και την προετοιµασία της 
επόµενης 

 5.1.6 Άλλες γραµµές του προϋπολογισµού 

- Ενέργειες σχετικές µε το HIV/AIDS, 
- Ενέργειες σχετικές µε τις νάρκες ξηράς, 
- Tροπικά δάση, 
- Περιβάλλον,  
- Ανθρωπιστική βοήθεια ECHO, 
- Πρόγραµµα ετοιµότητας για περιπτώσεις καταστροφών της ECHO, DIPECHO 
- … 

Αυτές οι γραµµές του προϋπολογισµού έχουν τους δικούς τους τρόπους προγραµµατισµού µε 
ειδικούς στόχους. Στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι δραστηριότητες των προγραµµάτων θα 
προσπαθούν να συµφωνούν και να ενισχύουν την παρούσα στρατηγική.  
 
Οι παρεµβάσεις αυτές µπορούν να συµπληρωθούν ενδεχοµένως από συµπληρωµατικά κονδύλια 
που προέρχονται από τοµείς εκτός των τοµέων επικέντρωσης. 

 5.2 Ζητήµατα εφαρµογής 
Ορισµένες πτυχές της εφαρµογής συνδέονται σαφώς µε τη στρατηγική. Ο αριθµός των τοµέων 
παρέµβασης είναι χαµηλότερος απ’ ότι στο παρελθόν. Πράγµατι, οι δύο συνιστώσες αντιστοιχούν 
στο 80% των πόρων που ορίζονται στο ΜΣ. 
  
Tα επιχειρησιακά κριτήρια που καθοδηγούν την κοινοτική συνεργασία στη Νικαράγουα είναι τα 
εξής: 
  

- Η προτίµηση των τοµεακών προγραµµάτων έναντι των έργων θα επιφέρει µεγαλύτερη 
αειφορία. Αυτό σηµαίνει ότι η Επιτροπή, και ιδίως η Αντιπροσωπεία, θα συµµετέχει 
ενεργά σε συνεδριάσεις συντονισµού µε την κυβέρνηση, άλλους χορηγούς βοήθειας και 
την κοινωνία των πολιτών.   

- Θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην καλή ποιότητα όσον αφορά τον προσδιορισµό των 
στοιχείων και την κατάρτιση των προγραµµάτων, µε καλύτερο συντονισµό µε τα κράτη 
µέλη και άλλους χορηγούς βοήθειας (συµπεριλαµβανοµένων, ει δυνατόν, των µεικτών 
αποστολών, κοινών προγραµµάτων, της αλληλεπίδρασης µε άλλους χορηγούς βοήθειας 
κατά την αξιολόγηση κάθε τοµέα ξεχωριστά και της κατάρτισης νέων προγραµµάτων). 

- Απαιτούνται περισσότερες διαβουλεύσεις µεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς 
και µε τις εθνικές διοικήσεις και την κοινωνία των πολιτών κατά την κατάρτιση των 
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προγραµµάτων, ιδίως όταν υπάρχει ισχυρή δέσµευση για τη µεταστροφή της συνεργασίας 
προς την τοµεακή στήριξη. 

- Το παραδοσιακό σύστηµα των συνδιευθυντών µπορεί να ενδείκνυται για έργα αλλά όχι 
πάντα για προγράµµατα και ιδίως τοµεακά προγράµµατα, ειδικότερα µε άλλους 
µηχανισµούς χρηµατοδότησης, πχ δηµοσιονοµική στήριξη ή συγχρηµατοδότηση µε 
άλλους χορηγούς βοήθειας.  

- Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η κοινοτική συνεργασία ενσωµατώνεται πλήρως στο 
ΕΣΜΦ, κάθε νέο πρόγραµµα θα εξετάζεται εκ των προτέρων µε την SREC24 και την 
SETEC25, και πιθανόν θα υποβάλλεται προς έγκριση στην CONPES26. Θα 
πραγµατοποιείται, οσάκις απαιτείται, στενή συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών. 

- Θα δίνεται προσοχή στην Επανεξέταση ∆ηµόσιων ∆απανών προκειµένου η κυβέρνηση να 
τυγχάνει βοήθειας για τη βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισµού. 

Κάθε χρηµατοδοτούµενο έργο ή πρόγραµµα πρέπει, ασφαλώς, να είναι σύµφωνο µε το ΕΣΜΦ, τη 
συγκεκριµένη στρατηγική και τις περιφερειακές στρατηγικές. Όσον αφορά τη συγχρηµατοδότηση 
µε ΜΚΟ, θα δίνεται προτεραιότητα σε έργα που είναι σύµφωνα, ή συµπληρωµατικά, µε τη 
στρατηγική αυτή και το ΕΣΜΦ.   
 
Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα κατά την εκπόνηση τοµεακών πολιτικών (τοµέας 
κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο και τοµέας της εκπαίδευσης), η ΕΚ θα 
προσπαθήσει να παρεµβαίνει παρέχοντας στοχοθετηµένη ή µη στοχοθετηµένη δηµοσιονοµική 
στήριξη27 (που µπορεί να περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε τρέχουσες δαπάνες) ανάλογα µε την 
εκτίµηση της κατάστασης που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής που είναι 
αρµόδιες για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή. Σε περίπτωση εκτιµούµενης αδυναµίας στην 
εφαρµογή µιας δηµοσιονοµικής στήριξης, η Επιτροπή θα παρέχει τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση 
της ικανότητας προκειµένου να ενισχυθεί η επεξεργασία και η εκτέλεση του εθνικού 
προϋπολογισµού’ αυτό µπορεί να οδηγήσει στην εφαρµογή δηµοσιονοµικής στήριξης σε επόµενο 
στάδιο. Στην περίπτωση αυτή η τοµεακή προσέγγιση θα συνεχιστεί αλλά η δηµοσιονοµική 
προσέγγιση θα αντικατασταθεί από µία προσέγγιση στοχοθετηµένης χρηµατοδότησης εκτός του 
εθνικού προϋπολογισµού, αλλά ακόµα στο πλαίσιο ενός διαλόγου µε τις εθνικές αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών. 

 5.3 Συνοχή µε άλλες κοινοτικές πολιτικές  
Ανάλυση των πολιτικών της Επιτροπής και του πιθανού αντίκτυπού τους στη Νικαράγουα δείχνει 
ότι οι πλέον συναφείς πολιτικές και ιδίως για το εµπόριο, τη γεωργία, την υγεία και την ασφάλεια 
των καταναλωτών, την εσωτερική αγορά, τον ανταγωνισµό, τη δικαιοσύνη, την κοινωνία της 
πληροφορίας, την έρευνα, την πρόληψη των συγκρούσεων (βλ. παράρτηµα 9) είναι συνεκτικές και 
σύµφωνες µε την παρούσα στρατηγική. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να υπογραµµιστούν κάποια 
ζητήµατα σχετικά µε διάφορες πτυχές εφαρµογής, για τις οποίες ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί της 
Νικαράγουα έχουν εκφράσει ορισµένες ανησυχίες: 

- Συνιστώσα για τα ναρκωτικά του ΣΓΠ που λόγω της περιορισµένης διάρκειάς της ενεργεί 
ως εµπόδιο για µακροπρόθεσµες επενδύσεις στους συγκεκριµένους τοµείς. 

- Πολιτική προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά υγειονοµικούς και 
φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους.  

 6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Ενδεικτικό Πρόγραµµα βασίζεται στη στρατηγική. Εκπονήθηκε ως σειρά παρατηρήσεων που 
σκιαγραφούν το πλαίσιο παρέµβασης για τους τοµείς επικέντρωσης, τις προγραµµατισµένες 
ενδεικτικές αναλήψεις υποχρεώσεων και ένα λεπτοµερές διεξοδικό χρονοδιάγραµµα βασισµένο 
στις δραστηριότητες. 
                                                 
24 Γραµµατεία Οικονοµικών Σχέσεων και Συνεργασίας 
25 Tεχνική Γραµµατεία της Προεδρίας 
26 Εθνικό Συµβούλιο Οικονοµικού και Κοινωνικού Σχεδιασµού 
27 Με εξαίρεση τις δραστηριότητες της ΤΒ σχετικά µε την ενίσχυση της ικανότητας. 
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 Η τελική επιλογή προγραµµάτων και έργων, και των αντίστοιχων ποσών, θα πραγµατοποιηθεί 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αναγνωριστικών µελετών και των εκθέσεων εκτίµησης που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή.  

 6.1 Χρηµατοδοτικά µέσα 
∆ιάφορες γραµµές του προϋπολογισµού δύνανται να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση της 
εφαρµογής της στρατηγικής ΕΚ-Νικαράγουα. 

α)Χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια και Οικονοµική συνεργασία. Οι εν λόγω γραµµές του 
προϋπολογισµού καλύπτουν µακροπρόθεσµες ενέργειες βάσει της στρατηγικής για τη χώρα. Το 
Μνηµόνιο Συµφωνίας 2000-2006 προβλέπει ενδεικτικό ποσό της τάξης των 192,5 εκατ. ευρώ. 
β) Επισιτιστική ασφάλεια. Η επισιτιστική ασφάλεια είναι ενδηµική στη χώρα. Για το 2002 
προγραµµατίζεται ενδεικτικό ποσό 15 εκατ. ευρώ. Το κονδύλιο για την επισιτιστική ασφάλεια 
καλύπτει κυκλικές ελλείψεις και τον αγροτικό τοµέα επικέντρωσης. 
γ) Περιφερειακό Ταµείο για τις YXΦX: Η ΕΚ έχει συνεισφέρει 14 εκατ. δολ. ΗΠΑ στο Ταµείο 
υπέρ αναπτυσσόµενων χωρών της ∆ιεθνούς Τράπεζας για την ελάφρυνση του χρέους της 
Νικαράγουα. 
δ) Άλλες γραµµές του κοινοτικού προϋπολογισµού δύνανται να χρησιµοποιηθούν για τη 
χρηµατοδότηση ειδικών ενεργειών, ιδίως για τη διατήρηση περιβαλλοντικών και φυσικών 
πόρων. Η εν λόγω χρηµατοδότηση, όµως, χορηγείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες της 
Επιτροπής για τη συγκεκριµένη γραµµή του προϋπολογισµού και εξαρτάται από τη 
διαθεσιµότητα κονδυλίων.  

 
Το ΠΠΑΚΑ, που χρηµατοδοτείται βάσει των «κονδυλίων του προϋπολογισµού για την 
αποκατάσταση», διέπεται από ειδικές διαδικασίες και δεν περιλαµβάνεται στο κεφάλαιο 6.5. 

 6.2 Αρχή της επανεξέτασης και της αξιολόγησης 
Τόσο το ενδεικτικό πρόγραµµα όσο και η στρατηγική υπόκεινται σε ετήσια επανεξέταση. Μπορούν 
να προσαρµόζονται κατόπιν επανεξέτασης των τοµεακών δεικτών. Τυχόν αλλαγές στη στρατηγική 
και στο ενδεικτικό πρόγραµµα γίνονται κατόπιν διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη και τις αρχές της 
Νικαράγουα. 
 
Σε διµερή συνεδρίαση (στην οποία προεδρεύει ο Υπουργός Εξωτερικών Σχέσεων και η 
Αντιπροσωπεία) επανεξετάζεται σε ετήσια βάση η εφαρµογή της στρατηγικής και η δέσµευση για 
τη συνεργασία. Μεταξύ άλλων η συνεδρίαση εκπονεί έκθεση σχετικά µε την τήρηση της 
στρατηγικής και την κατάσταση των όρων και δεικτών. Η παρούσα έκθεση αποτελεί µία από τις 
βάσεις των προαναφερόµενων διαβουλεύσεων.   

 6.3 Οι τοµείς συνεργασίας 
 6.3.1 Τοµέας επικέντρωσης: κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη σε αγροτικό περιβάλλον 
Ο γενικός στόχος είναι:  

- να συνδράµει την κυβέρνηση στην εφαρµογή ενιαίας νέας αγροτικής πολιτικής,   
- να προωθήσει την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού πληθυσµού στις 

φτωχότερες περιοχές της χώρας µέσω τοπικών κοινοτήτων και δήµων.  
Για την δεύτερη οµάδα ενεργειών, η κοινοτική παρέµβαση βασίζεται σε προηγούµενη εµπειρία 
ενεργειών για τον αγροτικό πληθυσµό στις φτωχότερες περιοχές: (πχ νοµοί Rivas και San Juan) και 
τις αυτόνοµες περιοχές του Ατλαντικού. Υπάρχουν επίσης συµπληρωµατικές ενέργειες στις οποίες 
εφαρµόζεται το ΠΠΑΚΑ. 
 
Οι σηµαντικότεροι τοµείς της προγραµµατιζόµενης παρέµβασης  είναι:  

- αγροτική πολιτική (108 εκατ. ευρώ), 
- τοπική αγροτική ανάπτυξη στο νότιο τµήµα της χώρας (10 εκατ. ευρώ). 

Τα σηµαντικότερα µέτρα πολιτικής που θα λάβει η κυβέρνηση ως συνεισφορά στην εφαρµογή της 
επιλεγείσας στρατηγικής για τον συγκεκριµένο τοµέα είναι: 
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- η συνέχιση των συνοµιλιών σχετικά µε την πολιτική για την προώθηση ευρείας  
ανάπτυξης στη γεωργία, 

- η αποτελεσµατική εφαρµογή του ΕΣΜΦ, 
- η εφαρµογή της διαδικασίας αποκέντρωσης σε δήµους, 
- ο εκσυγχρονισµός του κτηµατολογίου και η µεταρρύθµιση του συστήµατος γαιοκτησίας, 
- η διεξαγωγή συνοµιλιών για τη µεταρρύθµιση της γεωργικής πολιτικής ως µέρος της 

παρακολούθησης του ΕΣΜΦ. 
Η συνιστώσα της αγροτικής πολιτικής υπόκειται σαφώς στους όρους του τοµέα. Οι όροι αυτοί θα 
αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων κατά την προετοιµασία του παρόντος προγράµµατος.  
 
Οι δείκτες αυτών των δραστηριοτήτων σχετίζονται άµεσα µε τη µείωση της φτώχειας ιδίως µε τη 
µείωση της ακραίας φτώχειας κατά 17,3% το 2005, πράγµα που συνεπάγεται µείωση της αγροτικής 
φτώχειας. 
 
Καλύτερες εκτιµήσεις µέτρων και δεικτών θα διατεθούν µε την πρώτη επανεξέταση της παρούσας 
στρατηγικής. Όσον αφορά το καθεστώς της µελλοντικής κοινοτικής στήριξης, η κυβέρνηση της 
Νικαράγουα και η ΕΚ θα καταβάλλουν προσπάθειες για στοχοθέτηση της δηµοσιονοµικής 
στήριξης, ιδίως σε δραστηριότητες εκτός των δραστηριοτήτων της ΤΒ. Άλλες δραστηριότητες 
σχετικές µε τον συγκεκριµένο τοµέα δύνανται να εφαρµοστούν όπου διατίθενται επιπλέον 
κονδύλια, ιδίως βάσει των γραµµών του προϋπολογισµού για την επισιτιστική ασφάλεια.  
 
Καίτοι ο βασικός εταίρος της κοινοτικής στήριξης είναι ο Γραµµατέας Οικονοµικών Σχέσεων και 
Συνεργασίας, θα υλοποιηθούν επίσης ενέργειες σε άµεση συνεργασία µε άλλα υπουργεία και 
οργανισµούς, ιδίως τα Υπουργεία Γεωργίας, Παιδείας και Μεταφορών. Μη κυβερνητικοί 
οργανισµοί θα ενθαρρυνθούν επίσης ενεργά να λάβουν µέρος τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην 
εφαρµογή της κοινοτικής συνεργασίας στον συγκεκριµένο τοµέα επικέντρωσης. 
 
Ειδικότερα, για µία ικανοποιητική εφαρµογή της τοµεακής προσέγγισης, η ΕΚ θα παράσχει τεχνική 
βοήθεια (ΤΒ  – µε προϋπολογισµό για µελέτες) για την ενίσχυση της ικανότητας στον τοµέα και για 
την εφαρµογή της δηµοσιονοµικής στήριξης. Η ΤΒ αποτελεί προτεραιότητα.  
 6.3.2 Τοµέας επικέντρωσης: επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο (κυρίως εκπαίδευση) 
Ο γενικός στόχος είναι η άνοδος του ποσοτικού και ποιοτικού επιπέδου διαβίωσης µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην εκπαίδευση και, ειδικότερα, στην επαγγελµατική εκπαίδευση. 
Οι βασικοί τοµείς παρέµβασης είναι: 

- Συγχρηµατοδότηση του εθνικού προγράµµατος εκπαίδευσης 2001-2015. 
- Επαγγελµατική κατάρτιση βασισµένη στην εκτίµηση των αναγκών του ιδιωτικού τοµέα. 
- Ενέργειες που προβλέπονται ήδη στο πλαίσιο του ΠΠΑΚΑ (το συνολικό κονδύλιο του 

ΠΠΑΚΑ για τη Νικαράγουα ανέρχεται σε 84 εκατ. ευρώ).  
Όλες αυτές οι παρεµβάσεις θα πραγµατοποιηθούν µέσω τοµεακής προσέγγισης (το ενδεικτικό 
συνολικό ποσό ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ). Οι πρώτες δύο παρεµβάσεις εξαρτώνται από την 
αξιολόγηση των προηγούµενων κοινοτικών έργων και προγραµµάτων για χρηµατοδότηση του 
τοµέα της εκπαίδευσης (βλ. κεφάλαιο 5.1.2).  
 
Οι βασικές αναλήψεις υποχρεώσεων της κυβέρνησης είναι: 

- η εφαρµογή της πολιτικής για την επέκταση της παροχής σχολικών υπηρεσιών, 
- η υλοποίηση της µεταρρύθµισης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
- η ανάλυση της ζήτησης επαγγελµατικής εκπαίδευσης από τον ιδιωτικό τοµέα, 
- η συνέχιση της επέκτασης της παροχής βασικών σχολικών υπηρεσιών. 

 
∆εδοµένου ότι ο κρατικός προϋπολογισµός είναι ανταλλάξιµος οι δείκτες εστιάζονται ειδικότερα 
στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης : 
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- Τα καθαρά ποσοστά εγγραφής στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να 
αυξηθούν από 75% το 1999 σε 80,6% το 2003 και 83,4% το 2005.   

- Τα ποσοστά των παιδιών που ολοκληρώνουν την εξαετή πρωτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει 
να αυξάνουν κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες κατ’ έτος την περίοδο 2000-2005. 

Καλύτερες εκτιµήσεις των µέτρων θα διατεθούν κατά την πρώτη επανεξέταση της παρούσας 
στρατηγικής. Όσον αφορά το καθεστώς της µελλοντικής στήριξης της ΕΚ, η κυβέρνηση της 
Νικαράγουα και η ΕΚ θα καταβάλλουν προσπάθειες για στοχοθέτηση της δηµοσιονοµικής 
στήριξης, ιδίως σε δραστηριότητες εκτός των δραστηριοτήτων της ΤΒ. 
 
Από κοινού µε άλλους χορηγούς βοήθειας, η ΕΚ θα συµµετάσχει στην εθνική συζήτηση για την 
εκπαίδευση στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για το ΕΣΜΦ. Καίτοι ο βασικός εταίρος της 
κοινοτικής στήριξης είναι ο Γραµµατέας Οικονοµικών Σχέσεων και Συνεργασίας και το Υπουργείο 
Παιδείας, οι ενέργειες αυτές θα εφαρµοστούν επίσης σε άµεση συνεργασία µε άλλα υπουργεία και 
οργανισµούς. Μη κυβερνητικοί φορείς, και ιδίως ο ιδιωτικός τοµέας, θα ενθαρρυνθούν ενεργά να 
λάβουν µέρος τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην εφαρµογή της κοινοτικής συνεργασίας στον 
συγκεκριµένο τοµέα επικέντρωσης. 
 
Όσον αφορά τον πρώτο τοµέα επικέντρωσης, η ΕΚ θα παράσχει τεχνική βοήθεια για την 
ικανοποιητική εφαρµογή της τοµεακής προσέγγισης, την ενίσχυση της ικανότητας και την 
εφαρµογή δηµοσιονοµικής στήριξης. Η ΤΒ αποτελεί προτεραιότητα. 
 6.3.3 Τοµέας επικέντρωσης: διακυβέρνηση και εδραίωση της δηµοκρατίας  
Ο γενικός στόχος είναι:  

- Εδραίωση της δηµοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης. 
Ειδικότερα προγραµµατίζεται η ακόλουθη παρέµβαση: 

- στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης. Η συγκεκριµένη δράση έχει µία συνιστώσα χρηστής 
διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος προµηθειών (15 εκατ. ευρώ), και 
µία συνιστώσα που περιλαµβάνει στήριξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
θεσµών διακυβέρνησης σε εθνική κλίµακα, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων 
ενεργειών για το δικαστικό σύστηµα.  

Οι σηµαντικότερες αναλήψεις υποχρεώσεων της κυβέρνησης είναι:  
-  η εφαρµογή του προγράµµατος εκσυγχρονισµού των θεσµών και η δηµιουργία 

αντίληψης περί διαφάνειας και ακεραιότητας, 
- η συνέχιση της συζήτησης στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής Ακεραιότητας,   
- η υποβολή για περαιτέρω έγκριση της νοµοθεσίας περί χρηστότητας και ηθικής 

ακεραιότητας των δηµοσίων υπαλλήλων όλων των βαθµίδων.   
Η συνιστώσα αυτή συνδέεται σαφώς µε το ΕΣΜΦ και την εδραίωση της δηµοκρατίας στη 
Νικαράγουα. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚ θα διερευνήσει κατά πόσον η δηµοσιονοµική στήριξη µπορεί 
να στοχοθετηθεί σε άλλες ενέργειες. 
 
Άλλες ενέργειες που συνδέονται µε το ανθρώπινο κεφάλαιο µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από 
άλλες γραµµές του προϋπολογισµού, ειδικότερα τις σχετικές µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Εν 
προκειµένω η ΕΚ θα συνεχίσει να συµµετέχει στην Οµάδα Χρηστής ∆ιακυβέρνησης, που µπορεί 
να προτείνει τροποποιήσεις του προγράµµατος στον συγκεκριµένο τοµέα προς ενσωµάτωση σε 
µελλοντικές επανεξετάσεις της παρούσας στρατηγικής. 

 6.3.4 Mακροοικονοµική στήριξη 

Ο βασικός στόχος είναι: η βελτίωση του µακροοικονοµικού πλαισίου 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση της Νικαράγουα θα συνεργαστεί µε την ΕΚ για την ενσωµάτωση 
της συνολικής κοινοτικής στήριξης στον εθνικό προϋπολογισµό. Χορηγήθηκαν 14 εκατ. δολ. ΗΠΑ 
ως συνεισφορά από περιφερειακή χρηµατοδότηση στο Ταµείο υπέρ των ΥΧΦΧ της ∆ιεθνούς 
Τράπεζας. Το ποσό αυτό θα συµβάλλει στη µείωση του χρέους της Νικαράγουα προς την BCIE 
(Banco Centroamericana de Integración Económica). 
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Η ΕΚ προγραµµατίζει επίσης να µετατρέψει τις συνεισφορές προς την BCIE σε πληρωµές ώστε να 
µειωθεί το χρέος της Νικαράγουα στη συγκεκριµένη τράπεζα. Τα κονδύλια αυτά 
χρησιµοποιήθηκαν για πολυετή περίοδο από την BCIE µε σκοπό την παροχή πιστωτικών ορίων για 
την οικονοµία της Νικαράγουα. Μία τέτοια πρώτη συνεισφορά είναι εφικτή για το 2002, µε 
περίπου 25,5 εκατ. ευρώ από το παλαιό έργο FEPEX. 
 
Η κυβέρνηση έχει αναλάβει να διευθετήσει ένα Μηχανισµό για τη Μείωση της Φτώχειας και την 
Ανάπτυξη  (ΜΜΦΑ) µε το ∆ΝΤ. 
 
 6.3.5 Τοµείς εκτός των τοµέων επικέντρωσης και άλλες γραµµές του προϋπολογισµού  
Ορισµένες ενέργειες που θα επιλεγούν σε στενή συνεργασία µεταξύ των αρχών της Νικαράγουα 
και των υπηρεσιών της Επιτροπής που είναι αρµόδιες για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή 
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν σε τοµείς εκτός των τοµέων επικέντρωσης για µεµονωµένα ποσά 
(βλ. επίσης κεφάλαια 5.1.5 και 5.1.6). 
 
Ειδικοί δείκτες και εκτιµήσεις θα καταρτιστούν κατά τη συζήτηση µεµονωµένων προγραµµάτων ή 
έργων. 

 6.4 ∆ιατοµεακά ζητήµατα 
Οι τρεις τοµείς που επιλέχθηκαν συµπίπτουν πλήρως µε τους τέσσερις πυλώνες του ΕΣΜΦ, όπως 
αναφέρεται στο παράρτηµα 7. Αυτοί οι τοµείς προτεραιότητας συµπληρώνονται από διατοµεακά 
ζητήµατα που λαµβάνουν υπόψη όλα τα στάδια του προσδιορισµού, της διατύπωσης και της 
εφαρµογής προγραµµάτων: 

• Τα ζητήµατα ισότητας των φύλων αποτελούν ιδιαίτερο πρόβληµα για τη Νικαράγουα, λόγω 
της ισχυρής σχέσης τους µε τη φτώχεια (βλ. κεφάλαιο 3). Πρέπει να συνεκτιµώνται συνεχώς 
κατά την εφαρµογή προγραµµάτων ή έργων συνεργασίας.  

• Περιβάλλον και πρόληψη καταστροφών, καίτοι δεν είναι προτεραιότητα της κοινοτικής 
συνεργασίας στη Νικαράγουα, θα αποτελούν συνεχές µέληµα, ιδίως µε σκοπό την 
άµβλυνση του αντίκτυπου φυσικών καταστροφών (µε αναφορά µεταξύ άλλων στον τυφώνα 
Mitch) αλλά και την προώθηση νέων τεχνολογιών και καθαρότερης ενέργειας. 

• Η αποκέντρωση θα προωθείται κατά το δυνατόν σε κάθε πρόγραµµα, σύµφωνα µε την 
εθνική πολιτική και την πραγµατική ικανότητα τοπικών οργανισµών όσον αφορά την 
ανάληψη πρόσθετων αρµοδιοτήτων. Θα δοθεί προσοχή σε δηµοτικές και περιφερειακές 
αρχές καθώς και σε τοπικές αντιπροσωπείες υπουργείων και κεντρικών οργανισµών.  

• Η περιφερειακή ολοκλήρωση  αποτελεί προτεραιότητα για την περιφερειακή στρατηγική 
έναντι της Κεντρικής Αµερικής. Θα πρέπει να προκαλεί διαρκή προβληµατισµό σε όλα τα 
επίπεδα της εθνικής στρατηγικής, της οποίας όλες οι ενέργειες και οι δραστηριότητες θα 
πρέπει να έχουν συνοχή µε το περιφερειακό επίπεδο και την περιφερειακή στρατηγική. 

 
Επιπλέον, εφόσον η Επιτροπή σχεδιάζει µία πολιτική για το συγκεκριµένο θέµα, η προώθηση νέων 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας µπορούν να ενσωµατωθούν σε ορισµένα 
προγράµµατα ως άλλο διατοµεακό ζήτηµα. Για το σκοπό αυτό, η σύνδεση µε την ενίσχυση της 
στατιστικής ικανότητας µπορεί να αποτελεί εγγύηση.   
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6.5   Eνδεικτικό πρόγραµµα εργασίας 
 
 

Χρηµατ. 
και τεχνική 
συνεργα-
σία (B7-
310) 

Οικονο-
µική 
συνερ-
γασία 
(B7-311)

Άλλες 
γραµµές 
του 
προϋ- 
πολογι-
σµού 

ΣΥΝΟΛΟ  
Ενδεικτι-
κές 
αναλήψεις 
υποχρε-
ώσεων 

2001  
(προς 
ενηµέ-
ρωση) 

2002 2003 2004 2005 2006 

Zeitraum 2002-2006 

1. Τοµέας επικέντρωσης: κοινωνικοοικονοµική 
ανάπτυξη στην ύπαιθρο 

           

 Αγροτική και γεωργική πολιτική              (1) 103,0  15,0 20,0 16,0 26,0 26,0 88,0  15,0 103,0 

 Έργο για την τοπική ανάπτυξη 10,0  10,0     10,0   10,0 

 Οδός Matagalpa-Jinotega 11,0 11,0          

 ΤΒ για τη δηµοσιονοµική 
στήριξη (5 εκατ. ευρώ) 

 5,0   5,0    5,0   5,0 

            ΣΥΝΟΛΟ  118,0 

2. Τοµέας επικέντρωσης: ανθρώπινη ανάπτυξη            

 Τοµεακή πολιτική για την εκπαίδευση       (2) 40,0   10,0 10,0 20,0  40,0   40,0 

           ΣΥΝΟΛΟ 40,0 

3. Τοµέας επικέντρωσης : χρηστή διακυβέρνηση και δηµοκρατία            

 Στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης και στατιστικές 17,0    10,0  7,0 17,0   17,0 

           ΣΥΝΟΛΟ 17,0 

4. Μακροοικονοµική στήριξη            

 Συµµετοχή ΥΧΦΧ                                                    (3) 15,9  15,9       15,9 15,9 

 Επαναπροσανατολισµός του FEPEX                     (4) 25,5           

           ΣΥΝΟΛΟ 15,9 

Τοµείς εκτός των τοµέων επικέντρωσης και διάφορα            

 Εµπόριο και ανάπτυξη (5 εκατ. €) 5,0        5,0  5,0 

 ∆ιάφορα, αξιολογήσεις και µελέτες 11,5       6,5 5,0  11,5 

           ΣΥΝΟΛΟ 16,5 

ΣΥΝΟΛΟ    11,0 40,9 35,0 36,0 46,0 33,0 166,5 10,0 30,9 207,4 

               

Προς ενηµέρωση: συνιστώσα ΠΠΑΚΑ για τη Νικαράγουα 
(γραµµή του προϋπολογισµού αποκατάσταση) 

84,0 25,6 14,0       14,0 14,0 

      

(1) Η δέσµευση για το 2002 προέρχεται από τις γραµµές του προϋπολογισµού για την επισιτιστική ασφάλεια, κατόπιν ετήσιες αναλήψεις 
υποχρεώσεων, αλλά µόνο µία χρηµατοδοτική σύµβαση 
(2) Ετήσια ανάληψη υποχρεώσεων αλλά µόνο µία χρηµατοδοτική σύµβαση   

(3) Περιφερειακή ανάληψη υποχρεώσεων   

(4) Ουδεµία νέα ανάληψη υποχρεώσεων. Μετατροπή παλαιότερου έργου   

 
Tο πρόγραµµα εργασίας εξαρτάται από την ετήσια διαθεσιµότητα κονδυλίων της Επιτροπής. 
 


