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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το παρόν έγγραφο στρατηγικής για τη χώρα αποτελεί µέρος µιας συνεχούς διαδικασίας 
διαχείρισης της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τον Παναµά. Είναι βασικό 
στοιχείο της βελτιωµένης διαδικασίας προγραµµατισµού που εισάγεται στη 
µεταρρύθµιση της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας, που αναµένεται να οδηγήσει σε 
µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και στον 
κατάλληλο συνδυασµό πολιτικών για κάθε χώρα εταίρο. Η στρατηγική βασίζεται στο 
πρόγραµµα δράσης για την ανάπτυξη του Παναµά, καθώς και στις αρχές για τη 
συνεργασία της Επιτροπής και το Μνηµόνιο Συµφωνίας που υπογράφτηκε µε τον 
Παναµά τον Μάρτιο του 2001. Επιπλέον, στηρίζεται στην προηγούµενη στρατηγική για 
τη χώρα που καλύπτει την περίοδο 1998-2000. Όσον αφορά την περίοδο 2002-2006, τα 
προγράµµατα συνεργασίας της Επιτροπής µε τον Παναµά εστιάζονται πρωτίστως στις 
τρεις προτεραιότητες της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας, της δηµοκρατικής 
θεσµοποίησης του κράτους και της κοινωνικής ανάπτυξης. Βάσει του Μνηµονίου 
Συµφωνίας χορηγήθηκε ενδεικτικό ποσό 24,3 εκατ. ευρώ σε αυτούς τους τοµείς 
προτεραιότητας. Η τελική επιλογή έργων και αντίστοιχων ποσών βασίζεται στο 
αποτέλεσµα λεπτοµερών αναγνωριστικών και προπαρασκευαστικών µελετών που 
εκπονεί η Επιτροπή. Η χρηµατοδότηση του ενδεικτικού προγράµµατος εργασίας 
εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα κεφαλαίων στον ετήσιο προϋπολογισµό της Επιτροπής. 
Οι πόροι του ενδεικτικού προγράµµατος θα συµπληρωθούν από έργα χρηµατοδοτούµενα 
από άλλες θεµατικές γραµµές του προϋπολογισµού, καθώς και από προγράµµατα 
χρηµατοδοτούµενα βάσει των περιφερειακών προγραµµάτων της Κεντρικής και 
Λατινικής Αµερικής. Ενηµερωτικό δελτίο για τη χώρα περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 
1. 

 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΝΑΜΑ  

1.1. Στόχοι της γενικής συνεργασίας 

Σύµφωνα µε το άρθρο 177 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(ΕΚ), η πολιτική στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη ενθαρρύνει: 

• τη σταθερή και διαρκή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των 
αναπτυσσόµενων χωρών, και ιδιαιτέρως των πιο µειονεκτουσών, 
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• την αρµονική και προοδευτική ένταξη των αναπτυσσόµενων χωρών στη διεθνή 
οικονοµία, και 

• την καταπολέµηση της φτώχειας στις αναπτυσσόµενες χώρες.  

Η κοινοτική πολιτική συµβάλλει επίσης στο γενικό στόχο της ανάπτυξης και εδραίωσης 
της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου και της ενθάρρυνσης του σεβασµού των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών. 

Επιπλέον, στην κοινή δήλωσή τους σχετικά µε την κοινοτική πολιτική για την ανάπτυξη 
της 10ης Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καθόρισαν ορισµένους τοµείς δράσης προτεραιότητας µε σκοπό τη µείωση και 
ενδεχοµένως την εξάλειψη της φτώχειας, Οι τοµείς αυτοί περιλαµβάνουν:  τη σύνδεση 
µεταξύ εµπορίου και ανάπτυξης, τη στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και 
συνεργασίας, τη στήριξη µακροοικονοµικών πολιτικών και της ίσης πρόσβασης σε 
κοινωνικές υπηρεσίες, τις µεταφορές, την επισιτιστική ασφάλεια και την ανάπτυξη της 
υπαίθρου, καθώς και την ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας, ιδίως στον τοµέα της 
χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου1. 

1.2. Στόχοι της περιφερειακής συνεργασίας 

Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους και αρχές της συνεργασίας για τις περιοχές της 
Λατινικής και της Κεντρικής Αµερικής, ισχύει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 443/92 του 
Συµβουλίου της 25/02/92 περί χρηµατοδοτικής και τεχνικής βοήθειας καθώς και 
οικονοµικής συνεργασίας µε τις αναπτυσσόµενες χώρες της Λατινικής Αµερικής και της 
Ασίας. Ο κανονισµός δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του πλαισίου της συνεργασίας, 
στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής, οικονοµικής και 
δηµοκρατικής σταθερότητας µέσω θεσµικού διαλόγου και οικονοµικής και 
χρηµατοδοτικής συνεργασίας.  

Το 1995, σε ανακοίνωση µε τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση-Λατινική Αµερική: παρούσα 
κατάσταση και προοπτικές για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης 1996-2000» 
(COM(95)495), η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη για διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις στη 
Λατινική Αµερική προσαρµοσµένες στις εθνικές και υποπεριφερειακές προτεραιότητες. 

Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών που καθορίζονται στην Ανακοίνωση της 
Επιτροπής του Μαρτίου 1999 για µία νέα εταιρική σχέση ΕΕ-Λατινικής Αµερικής 
(COM(99)105) και της συνέχειας της ∆ιάσκεψης του Ρίο του 1999 (COM(2000)670), η 
Επιτροπή επανέλαβε την πρόθεσή της να ενισχύσει την εταιρική σχέση και πρότεινε την 
επιτάχυνση της δράσης της στους τρεις τοµείς προτεραιότητας της προαγωγής και 
προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου, της προώθησης της κοινωνίας της 
πληροφορίας και της µείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και της ενσωµάτωσης 
των αναγνωρισµένων προτεραιοτήτων στους θεσµοθετηµένους διµερείς και 
υποπεριφερειακούς διαλόγους.  

Από ιστορική άποψη, η περιφερειακή συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των έξι 
δηµοκρατιών του Ισθµού της Κεντρικής Αµερικής διαµορφώθηκε από έναν ενιαίο 

                                                 
1 Μετά την υπουργική σύνοδο στο πλαίσιο του ΠΟΕ, που έγινε στην Doha το Νοέµβριο του 2001, οι 

τοµείς του εµπορίου, της ανάπτυξης και της δηµιουργίας θεσµικής υποδοµής έλαβαν εκ νέου 
προτεραιότητα, που αναφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο SEC(2001) 1903, της 20ης 
Νοεµβρίου 2001. 
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µηχανισµό, τον ∆ιάλογο του Σαν Χοσέ, που ξεκίνησε στην υπουργική συνεδρίαση ΕΕ-
Κεντρικής Αµερικής στην Κόστα Ρίκα το 1984 και είναι ο βασικός δίαυλος για τον 
πολιτικό διάλογο µεταξύ των δύο περιοχών. Αυτός ο ετήσιος διάλογος αποσκοπούσε 
αρχικά να στηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία και τη δηµοκρατία στην περιοχή και, 
µετά την ανανέωσή του στη Φλωρεντία το 1996, διευρύνθηκε προκειµένου να 
συµπεριλάβει ζητήµατα αειφόρου και δίκαιης κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης, την 
καταπολέµηση της ανασφάλειας και της εγκληµατικότητας, το κράτος δικαίου και την 
κοινωνική πολιτική. Οι επιτυχίες που σηµειώθηκαν όσον αφορά τον τερµατισµό των 
εµφυλίων πολέµων και των στρατιωτικών συγκρούσεων στην Κεντρική Αµερική, καθώς 
και την επανεγκατάσταση δηµοκρατικών κυβερνήσεων βασισµένων στο σεβασµό των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου, επέτρεψαν τον επαναπροσανατολισµό του διαλόγου προς 
νέες προκλήσεις σχετικές µε την εµβάθυνση των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των δύο 
περιοχών.   

Όσον αφορά τις δραστηριότητες οικονοµικής και αναπτυξιακής συνεργασίας, το παρόν 
πλαίσιο παρέχεται από τη συµφωνία πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας για την 
ανάπτυξη του 1993 µεταξύ των ίδιων έξι χωρών της Κεντρικής Αµερικής και της 
Επιτροπής, που τέθηκε σε ισχύ το 1999 µετά την επικύρωσή της από όλα τα µέρη. Αυτή 
η συµφωνία «τρίτης γενεάς» καλύπτει ένα ευρύ φάσµα τοµέων και προβλέπει τη 
σύσταση κοινής επιτροπής που επιβλέπει την εφαρµογή της, καθώς και υποεπιτροπών 
για τη διεξοδική εξέταση ειδικών τοµέων της συµφωνίας.    

Τέλος, η συνεργασία της ΕΕ µε την υποπεριφέρεια της Κεντρικής Αµερικής θεωρείται 
ελλιπής χωρίς την αναφορά των µονοµερών δασµολογικών προτιµήσεων που 
χορηγούνται µέσω του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ) 
συµπεριλαµβανοµένων δράσεων για πρόσθετα κίνητρα σχετικά µε περιβαλλοντικά και 
εργασιακά πρότυπα και ιδίως το καθεστώς για τα ναρκωτικά. Από το 1990, το τελευταίο 
οδήγησε σε αναστολή των δασµών για γεωργικές και βιοµηχανικές εξαγωγές της 
Κοινότητας των Άνδεων και των έξι χωρών της Κεντρικής Αµερικής στην ΕΕ. Τον 
∆εκέµβριο του 2001 το σύστηµα ανανεώθηκε µέχρι τα τέλη του 2004.  

1.3. Στόχοι της διµερούς συνεργασίας 

Εντός του προαναφερόµενου πλαισίου, δύο επιπλέον ειδικές συµφωνίες 
προσανατολίζουν τη συνεργασία της ΕΕ µε τον Παναµά. Η συµφωνία πλαίσιο 
(“Convenio Marco”), που υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 1999, θεσπίζει τους µηχανισµούς 
για την εφαρµογή και διαχείριση έργων συναφών µε τη χρηµατοδοτική, τεχνική και 
οικονοµική συνεργασία, αποσαφηνίζοντας τις διαδικασίες και αναθέτοντας στις εθνικές 
αρχές µεγαλύτερο ρόλο στη χρηµατοδοτική και συµβατική διαχείριση των έργων. Η 
συµφωνία αυτή δεν έχει ακόµα επικυρωθεί από τη Νοµοθετική Συνέλευση του Παναµά. 

Το Μνηµόνιο Συµφωνίας (ΜΣ) ΕΕ-Παναµά, που υπογράφτηκε τον Μάρτιο του 2001, 
προβλέπει ένα ενδεικτικό επίπεδο βοήθειας βάσει των γραµµών του προϋπολογισµού για 
την χρηµατοδοτική, τεχνική και οικονοµική συνεργασία ύψους 24,3 εκατ. ευρώ για την 
περίοδο 2000-2006, που θα χορηγηθεί στους ακόλουθους τοµείς προτεραιότητας:  

• Ενίσχυση της οικονοµίας (30% του ενδεικτικού προϋπολογισµού) 
• ∆ηµοκρατική θεσµοποίηση του κράτους (40% του ενδεικτικού προϋπολογισµού) 
• Κοινωνική ανάπτυξη (30% του ενδεικτικού προϋπολογισµού) 
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ 

Το πρόγραµµα δράσης για την ανάπτυξη της κυβέρνησης του Παναµά βασίζεται στο 
πρόγραµµα διακυβέρνησης της Προέδρου Mireya Moscoso “Nuestro Compromiso para 
el Cambio” που παρουσιάστηκε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Το εν λόγω 
πρόγραµµα αποτελεί µε τη σειρά του τη βάση του προγράµµατος οικονοµικής, 
κοινωνικής και χρηµατοδοτικής ανάπτυξης µε επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, που 
δηµοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2000, ενηµερώθηκε τον Οκτώβριο του 2001 και ισχύει 
µέχρι το 2004. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εστιάζεται στους τρεις θεµελιώδεις στόχους 
της µακροοικονοµικής και νοµικής σταθερότητας, της οικονοµικής ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης. Μεταξύ των βασικών προβληµάτων που 
εξετάζει το πρόγραµµα είναι: φτώχεια, άνιση κατανοµή εισοδήµατος, ανεργία, χαµηλή 
αγοραστική δύναµη, έλλειψη εξαγωγών και ανταγωνιστικότητας, φορολογικά 
προβλήµατα και ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.   

Η µείωση της φτώχειας και η αειφόρος ανθρώπινη ανάπτυξη τονίστηκαν από την 
παρούσα κυβέρνηση ως ο βασικός στόχος της ανάπτυξης, που αποσκοπεί να µειώσει τη 
φτώχεια από το κατ’ εκτίµηση 37% των οικογενειών το 1997 σε περίπου 27% µέχρι το 
2004. Οι βασικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της κοινωνικής πολιτικής είναι:  

• Η δηµιουργία παραγωγικής απασχόλησης. 
• Η αύξηση της πρόσβασης των φτωχών σε βασικές υπηρεσίες. 
• Η ενθάρρυνση της συµµετοχής κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών, η 

προώθηση των δικαιωµάτων του πολίτη και η προσέγγιση της κυβέρνησης µε τους 
δικαιούχους µέσω µεγαλύτερης αποκέντρωσης. 

• Η βιωσιµότητα των κοινωνικών πολιτικών και προγραµµάτων. 
 

Οι προτεραιότητες της κοινωνικής πολιτικής για το 2000-2004 είναι η διατροφή των 
παιδιών, η υγεία, η εκπαίδευση, η αγροτική φτώχεια, η προστασία των ευπρόσβλητων 
οµάδων και η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 

Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται στην οικονοµία της αγοράς µε αρχές 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Εν ολίγοις, αυτό εκφράζεται µε την κατάργηση των 
στρεβλώσεων της αγοράς, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και επενδύσεις µε το κράτος που ενεργεί ως παράγοντας διευκόλυνσης. 
Θα εφαρµοστούν τοµεακές πολιτικές σε σύµπραξη µε ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών 
προγραµµάτων και έργων.   

Εκτός από την διαρκώς µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη, την ισότητα, την 
αποτελεσµατικότητα, τη µείωση της φτώχειας και τη στήριξη των περιθωριακών 
περιοχών και οµάδων, η κυβέρνηση προτίθεται επίσης να προετοιµάσει τη χώρα για την 
είσοδό της στη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών της Αµερικής (ΖΕΣΑ) το 2005. 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ 

3.1. Πολιτική κατάσταση 

Ο Παναµάς εισέρχεται σήµερα στη δεύτερη δεκαετία µετά την ανατροπή του 
καθεστώτος Νοριέγκα και την επανεδραίωση της πλήρους δηµοκρατίας. Μετά τη 
διακυβέρνηση του Pérez Balladares, του Partido Revolucionario Democrático (PRD), 
την περίοδο 1994-1999, η σηµερινή πρόεδρος, Mireya Moscoso, του Partido Arnulfista, 
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ανέλαβε καθήκοντα τον Σεπτέµβριο του 1999.  Καίτοι η Πρόεδρος Moscoso κέρδισε 
σαφή πλειοψηφία στις ελεύθερες και αµερόληπτες εκλογές µε ποσοστό συµµετοχής 
ψηφοφόρων που υπερέβη το 73%, το κόµµα της δεν κατάφερε να κερδίσει την 
πλειοψηφία στη Νοµοθετική Συνέλευση µε µία µόνο βουλή, που ελέγχεται από το PRD.   

Κατά συνέπεια, η άσκηση της εξουσίας από την Πρόεδρο Moscoso αντιµετωπίζει 
δυσχέρειες όσον αφορά την εφαρµογή του πολιτικού προγράµµατός της, που δίνει 
πρωταρχική έµφαση στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών και στην προώθηση 
δίκαιης ανθρώπινης ανάπτυξης. 

Ο Παναµάς διατηρεί καλές σχέσεις µε τους γείτονές του, και είναι η µόνη χώρα της 
περιοχής που δεν έχει διαφορές όσον αφορά τα χερσαία σύνορα µε τους γείτονές του. 
Ωστόσο, η σύγκρουση στην Κολοµβία οδήγησε σε µία κατάσταση όπου ο Παναµάς, που 
κατάργησε το στρατό του το 1994, ασκεί µόνον κατ’ όνοµα έλεγχο στη µεθοριακή 
περιοχή µε την Κολοµβία, στην επαρχία Darien, όπου παραστρατιωτικές µονάδες και 
αριστεροί αντάρτες από την κολοµβιανή σύγκρουση περνούν τακτικά τη µεθόριο. Καίτοι 
η κυβέρνηση του Παναµά έχει δεσµευτεί για την καταπολέµηση των ναρκωτικών µέσω 
του προγράµµατος δράσης για τα ναρκωτικά του 1999 και έχουν καταγραφεί ορισµένες 
επιτυχίες στην κατάσχεση φορτίων, ο Παναµάς παραµένει οδός διαµετακόµισης 
ναρκωτικών που µεταφέρονται από την Κολοµβία στις ΗΠΑ και όπλων από τη 
Νικαράγουα στην Κολοµβία.   

Μετά την αποχώρηση των αµερικανικών δυνάµεων από τις βάσεις τους στη Ζώνη της 
∆ιώρυγας το 1999, διεξήχθησαν συνοµιλίες µεταξύ της αµερικανικής και της 
παναµαϊκής κυβέρνησης για τον καθορισµό µιας νέας σχέσης ασφάλειας. Το θέµα 
ωστόσο είναι ευαίσθητο για τις παναµαϊκές αρχές, λαµβανοµένου ειδικότερα υπόψη του 
συνεχούς δικαιώµατος που παραχώρησαν οι ίδιες οι ΗΠΑ (κατά τη διαδικασία 
επικύρωσης από την Αµερικανική Γερουσία της Συνθήκης Carter-Torijjos) για µονοµερή 
στρατιωτική παρέµβαση στον Παναµά οσάκις οι ΗΠΑ κρίνουν ότι απειλείται η 
ασφάλεια της ∆ιώρυγας. Επιπλέον, το εκκρεµές ζήτηµα της εκκαθάρισης των πρώην 
αµερικανικών πεδίων βολής στη Ζώνη της ∆ιώρυγας περιπλέκει τη σχέση ασφάλειας 
µεταξύ των δύο χωρών. Παρ’ όλα αυτά, οι σχέσεις ΗΠΑ-Παναµά είναι εν γένει στενές 
και οι δηµοσκοπήσεις που έγιναν στη Λατινική Αµερική δείχνουν ότι ο Παναµάς είναι 
σταθερά η πιο φιλοαµερικανική χώρα του ηµισφαιρίου. 

Οι σχέσεις του Παναµά µε τους γείτονές του στην Κεντρική Αµερική είναι θετικές. 
Λόγω του ότι έχει διαλύσει τις ένοπλες δυνάµεις του, ο Παναµάς έχει συνάψει ειδική 
συµφωνία µε την Κόστα Ρίκα, την άλλη χώρα της περιοχής που επίσης δεν έχει στρατό. 
Ο Παναµάς εκλέγει αντιπροσώπους στο περιφερειακό κοινοβούλιο  PARLACEN, αλλά 
το ζήτηµα της στενότερης περιφερειακής ολοκλήρωσης δεν είναι αυτό που κυριαρχεί 
στο δηµόσιο βίο και τις δηµόσιες συζητήσεις στη χώρα. Ο Παναµάς δεν είναι µέλος της 
Γραµµατείας Οικονοµικής Ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αµερικής (SIECA) που 
δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της Συνθήκης του 1960 και περιλαµβάνει πέντε χώρες της 
Κεντρικής Αµερικής που γειτνιάζουν µε τον Παναµά. Όµως σε πολιτικό επίπεδο, ο 
Παναµάς είναι υπογράφον µέρος του Πρωτοκόλλου Tegicugalpa, που δηµιουργεί το 
Σύστηµα Ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αµερικής (SICA). Ο Παναµάς βρίσκεται στη 
διαδικασία διαπραγµάτευσης και υπογραφής συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών µε 
τους γείτονές του της Κεντρικής Αµερικής, οι οποίες καλύπτουν τα προϊόντα, τις 
υπηρεσίες και τις επενδύσεις. περιφερειακό πρόγραµµα Puebla-Παναµά που προωθεί ο 
Πρόεδρος Fox του Μεξικού έτυχε θετικής στήριξης από τις παναµαϊκές αρχές, που το 
θεωρούν δυνάµενο να παράσχει πρακτικές και αµοιβαία επωφελείς βελτιώσεις των 
οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των χωρών του ισθµού και του Μεξικού.  
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Καίτοι υπάρχει αδέσµευτος και ελεύθερος τύπος στον Παναµά, η παρουσία στον κώδικα 
διατάξεων για τον περιορισµό της ελευθερίας της έκφρασης (leyes mordaza) επηρέασε 
την ικανότητα του τύπου να δηµοσιεύει εκθέσεις για τις πράξεις δηµόσιων λειτουργών 
και να ασκεί το ρόλο του όσον αφορά την υπευθυνότητα των δηµόσιων υπαλλήλων. 
Αστικές µηνύσεις ασκήθηκαν εναντίον δηµοσιογράφων από δηµόσιους λειτουργούς 
µετά τη δηµοσίευση επικριτικών άρθρων. Η κυβέρνηση έδειξε πρόθυµη να επανεξετάσει 
τη συγκεκριµένη νοµοθεσία και επιβεβαίωσε τη σηµασία που αποδίδει σε έναν ελεύθερο 
τύπο. Παρ’ όλα αυτά η προσφυγή στην εν λόγω νοµοθεσία αποτελεί ζήτηµα ανησυχίας. 

Η διαφθορά εξακολουθεί να είναι το µεγαλύτερο µεµονωµένο εµπόδιο στην πορεία προς 
τον πλήρη εκσυγχρονισµό της δηµοκρατίας του Παναµά. Οι πολίτες θεωρούν ότι η 
λειτουργία της πολιτικής διαδικασίας έχει διαφθαρεί σε µεγάλο βαθµό από τα 
προσωπικά συµφέροντα, και αυτή η απογοήτευση επιδεινώνεται περαιτέρω από την 
ανικανότητα του πολιτικού συστήµατος, ειδικότερα της Νοµοθετικής Συνέλευσης, να 
διεκπεραιώνει αποτελεσµατικά και ταχέως το έργο του. Καίτοι το 2001 η κυβέρνηση και 
η αντιπολίτευση αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα πιο εποικοδοµητικό διάλογο, τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα για βασικά ζητήµατα όπως η χρησιµοποίηση του προϊόντος 
των ιδιωτικοποιήσεων, η φορολογική µεταρρύθµιση, η οικονοµική 
επαναδραστηριοποίηση και η καταπολέµηση της διαφθοράς εξακολουθούν να είναι 
αµελητέα.    

Η εσωτερική ασφάλεια στον Παναµά παραµένει σε αποδεκτά επίπεδα, καίτοι η άνοδος 
της εγκληµατικότητας ενηλίκων και ανηλίκων, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές, προκαλεί 
διαρκώς µεγαλύτερη ανησυχία στους πολίτες. Εν προκειµένω, όµως, ο Παναµάς µπορεί 
ακόµα να θεωρείται ότι παρέχει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τον πληθυσµό του απ’ 
ότι οι περισσότερες χώρες της περιοχής. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της θέσης του Παναµά ως 
χώρας διαµετακόµισης σηµαντικών ποσοτήτων διακινούµενων ναρκωτικών και όπλων 
πιθανόν οι επιπτώσεις να διαχέονται, ειδικότερα όσον αφορά την εγχώρια χρήση 
ναρκωτικών και τα συνακόλουθα κοινωνικά προβλήµατα. 

Καίτοι η λειτουργία του δικαστικού τοµέα, όσον αφορά τις εκδοθείσες αποφάσεις, δεν 
θεωρείται ιδιαίτερα προβληµατική, ο υπερβολικά βραδύς ρυθµός εκδίκασης των 
υποθέσεων υποδηλώνει ότι το ήµισυ και πλέον των κρατουµένων στις φυλακές του 
Παναµά δεν έχουν ακόµα προσαχθεί σε δίκη. Ο συνωστισµός στις φυλακές αποτελεί ένα 
συνεχές αδύναµο σηµείο στη σχετική µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου επίδοση του 
Παναµά. Καίτοι η κυβέρνηση λαµβάνει µέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης, οι 
περιορισµένοι πόροι καθιστούν απίθανη την ταχεία επίτευξη αποτελεσµάτων. 

3.2. Οικονοµική και κοινωνική κατάσταση 

Η ιστορία της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης του Παναµά συνδέεται περίπλοκα 
µε αυτήν της ∆ιώρυγας, την παρουσία των Ηνωµένων Πολιτειών για σχεδόν ολόκληρο 
τον 20ο αιώνα και την εξαιρετική σηµασία του τοµέα των υπηρεσιών στην εθνική 
οικονοµία. 

Με πληθυσµό σχεδόν 3 εκατ. κατοίκους και κατά κεφαλήν ΑΕΠ που προσεγγίζει τα 
4000 δολ. ΗΠΑ, ο Παναµάς χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη δύο ξεχωριστών 
οικονοµικών περιβαλλόντων: µία σχετικά ευηµερούσα, αστική, βασισµένη σε υπηρεσίες 
οικονοµία συγκεντρωµένη στην Πόλη του Παναµά, την Ζώνη της ∆ιώρυγας και το 
διεθνές τραπεζικό κέντρο, παράλληλα µε µία σχετικά υποτονική βασισµένη σε αγροτικές 
δραστηριότητες οικονοµία η οποία, καίτοι αντιπροσωπεύει το ήµισυ και πλέον του 
πληθυσµού, συνεισφέρει ελάχιστα στο ΑΕΠ. Οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι το φτωχότερο 
20% του πληθυσµού καλύπτει λιγότερο από 4% του εθνικού εισοδήµατος και 
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κατανάλωσης, µε τον αυτόχθονα πληθυσµό (που αντιστοιχεί περίπου σε 10% το 
συνολικού πληθυσµού) να βρίσκεται σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση. Καίτοι το 1999 ο 
Παναµάς κατέλαβε στην έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη την αρκετά αξιοπρεπή 52η 
θέση, µε 90% ποσοστό στοιχειώδους παιδείας, αυτό αντικατοπτρίζει κυρίως το υψηλό 
βιοτικό επίπεδο που διαπιστώνεται στην Πόλη του Παναµά και τη Ζώνη της ∆ιώρυγας. 
Καίτοι το προσδόκιµο ζωής το 1999 έφθασε τα 76 έτη στην Επαρχία Παναµά, παρέµεινε 
στα 65 έτη στην Επαρχία Darién.  Μία ακόµα µεγαλύτερη αντίθεση αφορά τα ποσοστά 
βρεφικής θνησιµότητας, που το 1999 ανήλθαν σε 14.8 θανάτους/1000 γεννήσεις έναντι  
43.3 στο Darién. 

Οι κοινωνικοί δείκτες στην ύπαιθρο είναι ανησυχητικοί, όπου, σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
της κυβέρνησης του Παναµά, το 37% του πληθυσµού διαβιεί υπό συνθήκες φτώχειας, µε 
το ποσοστό αυτό να παραµένει αµετάβλητο τα τελευταία έτη. Η βρεφική θνησιµότητα 
ανέρχεται σε 20/1000 γεννήσεις ζώντων βρεφών, συγκριτικά µε λιγότερο από 12 στην 
Κόστα Ρίκα, µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρεµφερές µε το αντίστοιχο του Παναµά. Καίτοι οι 
συνολικές δαπάνες για την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλεια και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες είναι υψηλές (για παράδειγµα, το 17% του εθνικού 
προϋπολογισµού προορίζεται για την υγεία και το 12% για την εκπαίδευση), υπάρχει εν 
προκειµένω ανησυχία σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα αυτών των δαπανών στην 
προώθηση δίκαιης ανθρώπινης ανάπτυξης. Τόσοι πολλοί πόροι χρησιµοποιούνται για να 
παρέχουν υπηρεσίες σε σχετικά περιορισµένο τµήµα του πληθυσµού.  

Η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στην ύπαιθρο επηρεάστηκε αρνητικά από την τάση 
προς ακόµα µεγαλύτερη κάθετη ολοκλήρωση της οικονοµικής δραστηριότητας, από την 
παραγωγή µέχρι τη µεταποίηση και την τελική λιανική πώληση, σε ένα περιορισµένο 
αριθµό επιχειρηµατικών οµίλων που µπορούν να ασκούν πτωτικές πιέσεις στις τιµές που 
καταβάλλονται σε µικρούς ανεξάρτητους παραγωγούς. Αυτή η διαρκώς µεγαλύτερη 
περιθωριοποίηση κατόχων µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων οδηγεί ορισµένες φορές 
σε µεγαλύτερη συγκέντρωση γαιοκτησίας και σε ένα αβέβαιο µέλλον για τους µικρούς 
συνεταιρισµούς και άλλες αγροτικές οµάδες, ειδικότερα τις asentamientos campesinos 
που δηµιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Αυτό πιθανόν, µεταξύ άλλων, να οδηγήσει 
σε περαιτέρω αστυφιλία και στη διεύρυνση του υπάρχοντος ανοίγµατος στους 
κοινωνικούς δείκτες µεταξύ της υπαίθρου και αστικών περιοχών.  

Το άνοιγµα της ∆ιώρυγας το 1914, και η ευρεία παρουσία αµερικανών στρατιωτικών και 
πολιτών µέχρι την παράδοση της ∆ιώρυγας στον Παναµά το 1999, έστρεψαν την 
οικονοµία του Παναµά προς τον τοµέα των υπηρεσιών. Εκτός από τις δραστηριότητες 
και τα έσοδα που συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία της ∆ιώρυγας, η ανάπτυξη από τη 
δεκαετία του 1970 ενός µεγάλου διεθνούς χρηµατοπιστωτικού τοµέα, που 
προσελκύστηκε από τις ευνοϊκές κανονιστικές διατάξεις περί απορρήτου και ελέγχου του 
Παναµά, από κοινού µε την ανάπτυξη της ελεύθερης ζώνης του κολόν για τις εισαγωγές 
και την αναδιανοµή εµπορευµάτων, συγκέντρωσε περαιτέρω την οικονοµική 
δραστηριότητα στον τοµέα των υπηρεσιών και σε µία περιορισµένη γεωγραφική 
περιοχή. Κατόπιν αυτού, ο τοµέας των υπηρεσιών αντιστοιχεί σήµερα στο 74% του 
ΑΕΠ, ενώ η γεωργία και η βιοµηχανία µεταποίησης αντιπροσωπεύουν µόλις το 8% και 
18% αντιστοίχως. Επισκόπηση των µακροοικονοµικών και κοινωνικών δεικτών του 
Παναµά περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 2. 

3.2.1. Πρόσφατη οικονοµική απόδοση και πολιτική της κυβέρνησης  

Η οικονοµική απόδοση του Παναµά ήταν βραδεία τα τελευταία έτη, µε ανάπτυξη µόλις 
2,3% και 1,5% το 1998 και 1999 αντίστοιχα και 2,7% το 2000. Η ανάπτυξη το 2001 δεν 
αναµένεται να υπερβεί το 1%. Η ανεργία κυµαίνεται γύρω στο 12%. Αυτό εν µέρει 
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αντικατοπτρίζει το γενικά ζοφερό διεθνές περιβάλλον, ειδικότερα στις ΗΠΑ, το 
σηµαντικότερο οικονοµικό εταίρο του Παναµά. Αντικατοπτρίζει όµως και την ανησυχία 
µεταξύ διεθνών επενδυτών και της τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας σχετικά µε την 
οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, που δεν ακολούθησε µία επαρκώς σαφή πορεία 
και επηρεάστηκε από τον έλεγχο της Νοµοθετικής Συνέλευσης από την αντιπολίτευση. 
Στα τέλη του 2000 πραγµατοποιήθηκαν συνοµιλίες µεταξύ της κυβέρνησης και της 
αντιπολίτευσης σχετικά µε τη λήψη µέτρων που θα συνέβαλαν στην 
επαναδραστηριοποίηση της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένης της χρησιµοποίησης του 
προϊόντος των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά ακόµα δεν υπάρχουν συγκεκριµένα 
αποτελέσµατα και το γενικό επιχειρηµατικό κλίµα δεν είναι αισιόδοξο.   

Η εµπιστοσύνη έχει επίσης επηρεαστεί από την αβεβαιότητα για τις µελλοντικές 
ιδιωτικοποιήσεις, µεταξύ άλλων τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης του διεθνούς αερολιµένα 
και τη χρηµατοδοτική µίσθωση της βάσης Fort Howard, καθώς και µελλοντικά µεγάλα 
έργα υποδοµής, όπως η διεύρυνση της ∆ιώρυγας. 

Τα δηµόσια οικονοµικά εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία: ο στόχος της επίτευξης 
ισοσκελισµένου προϋπολογισµού το 2001, σύµφωνα µε τη συµφωνία stand-by του ∆ΝΤ, 
πιθανόν δεν θα εκπληρωθεί, και υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση οδεύει προς 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα άνω του 1,5% του ΑΕΠ το 2001 µετά την ισοσκέλιση του 
προϋπολογισµού της το 2000. Η συµφωνία stand-by του ∆ΝΤ αντιστοιχεί στο ισοδύναµο  
64 εκατ. ΕΤ∆ (31% των ποσοστώσεων) και η θέση του ∆ΝΤ όσον αφορά την απόδοση 
της χώρας βάσει του προγράµµατος είναι ότι έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος µε τη 
µεταρρύθµιση της τραπεζικής ρύθµισης και εποπτείας. Ωστόσο, η πρόοδος σε άλλα 
διαρθρωτικά ζητήµατα ήταν περιορισµένη, ειδικότερα, όσον αφορά την υποβολή 
νοµοθεσίας για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης του ΦΠΑ και του φορολογικού 
συντελεστή των τραπεζών. Για το 2002, η κυβέρνηση υπέβαλε προϋπολογισµό που 
προτείνει δραστικές περικοπές των δηµόσιων δαπανών, αλλά αυτό ουδόλως βέβαιο είναι 
ότι θα εγκριθεί από τη Νοµοθετική Συνέλευση. Σχέδια για την ανάληψη ενδελεχούς 
εξέτασης του φορολογικού συστήµατος αναβλήθηκαν επίσης επ’ αόριστον για λόγους 
πολιτικής αντιπαράθεσης.    

Για πρώτη φορά το 2001 ο Παναµάς συµπεριλήφθηκε στον ∆είκτη βαθµού διαφθοράς 
της Transparency International, καταλαµβάνοντας την 51η θέση επί συνόλου 91 χωρών. 
Καίτοι η κυβέρνηση έχει καταστήσει την καταπολέµηση της διαφθοράς βασικό στόχο, 
πρέπει να καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες για την πάταξη της δηµόσιας 
διαφθοράς.   

3.2.2. Νοµισµατική διαχείριση 

Ο Παναµάς είναι µία πλήρως δολαριοποιηµένη οικονοµία: καίτοι υπάρχει τοπικό 
νοµισµατοκοπείο για κέρµατα, κυκλοφορούν µόνο χαρτονοµίσµατα δολαρίου. Κατόπιν 
αυτού, ο Παναµάς δεν έχει κεντρική τράπεζα και καµία δυνατότητα καθορισµού και 
διαχείρισης αυτόνοµης νοµισµατικής πολιτικής. Περαιτέρω συνέπειες είναι ότι ο 
πληθωρισµός του Παναµά αντιπροσωπεύει τον παγκόσµιο βασισµένο στο δολάριο 
πληθωρισµό και ότι η χώρα δεν χρειάζεται να διατηρεί αποθεµατικά σε συνάλλαγµα για 
να προστατεύει την αξία του νοµίσµατός της και να διασφαλίζει την ικανότητα του 
εµπορικού τοµέα της να δραστηριοποιείται διεθνώς. Επιπλέον, τα έσοδα σε δολάρια 
µπορούν να επαναπατρίζονται ελεύθερα από ξένους κατόχους επιχειρήσεων στον 
Παναµά.  
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3.2.3. Πολιτική ιδιωτικοποιήσεων 

Τα τελευταία έτη η κυβέρνηση του Παναµά ακολούθησε µία ενεργή πολιτική 
ιδιωτικοποιήσεων κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ειδικότερα της εταιρείας σταθερής 
τηλεφωνίας, που σήµερα λειτουργεί από την Cable and Wireless του Ηνωµένου 
Βασιλείου. Έχουν επίσης ιδιωτικοποιηθεί οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, όπως και η 
λειτουργία των λιµενικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εµπορευµατοκιβωτίων. 
Επιπλέον, έχει ιδιωτικοποιηθεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Προ καιρού συζητήθηκε 
η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του διεθνούς αερολιµένα του Παναµά, καίτοι τα 
τελευταία 1-2 έτη η πρόοδος ήταν αµελητέα. Οµοίως, τα αρχικά σχέδια για την 
ιδιωτικοποίηση της εταιρείας υδάτων παραµένουν εκκρεµή. Εν γένει, η παρούσα 
διοίκηση έδειξε µία τάση επιβράδυνσης της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων που 
προωθούσε ενεργά η προηγούµενη κυβέρνηση.    

Το προϊόν από την ιδιωτικοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων κατατέθηκε σε 
ειδικό ταµείο για την ανάπτυξη, κεφαλαιοποιούµενο σήµερα σε περίπου 1.500 εκατ. δολ. 
ΗΠΑ. Η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση αυτών των πόρων παρεµποδίστηκε όµως από 
πολιτικές διαφωνίες: χρησιµοποιήθηκε το προϊόν τόκων για τη χρηµατοδότηση έργων 
του κοινωνικού τοµέα και διεξήχθησαν συνοµιλίες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση 
κεφαλαίων για την εξόφληση του χρέους του δηµόσιου τοµέα.  

3.2.4. ∆ιεθνής τραπεζικός τοµέας  

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο διεθνής τραπεζικός τοµέας του Παναµά αναπτύχθηκε 
ταχέως από τη δεκαετία του 1970, υποστηρίζοντας την κλίση της εθνικής οικονοµίας 
προς τον τοµέα των υπηρεσιών και την περαιτέρω συγκέντρωση του πλούτου στο 
κεφάλαιο. Οι ροές διεθνών κεφαλαίων στον Παναµά προσελκύστηκαν από τις ευνοϊκές 
κανονιστικές διατάξεις περί απορρήτου και εποπτείας,  ειδικότερα όσον αφορά τις 
υπερπόντιες τραπεζικές πράξεις. Ωστόσο, οι κρίσεις της δεκαετίας του 1980, που 
οδήγησαν στην εκκαθάριση ορισµένων οργανισµών, καθώς και σε αυξηµένες διεθνείς 
ανησυχίες όσον αφορά τη νοµιµοποίηση εσόδων από ναρκωτικά, κατέστησαν αναγκαίο 
ένα αποτελεσµατικότερο, και σύµφωνο µε τους διεθνείς κανόνες, καθεστώς εποπτείας. 
Προκειµένου να ασκηθούν πιέσεις στις αρχές του Παναµά ώστε να αναλάβουν 
ισχυρότερη δράση, η Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης του ΟΟΣΑ συµπεριέλαβε, το 
2000, τον Παναµά στη µαύρη λίστα των µη συνεργαζόµενων χωρών, από την οποία 
αφαιρέθηκε ένα χρόνο αργότερα µετά την εφαρµογή νέας εθνικής νοµοθεσίας που 
προβλέπει βελτιωµένη αναφορά και έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.   

3.2.5. ∆ιώρυγα του Παναµά και επιστραφείσες περιοχές 

Η ∆ιώρυγα του Παναµά παραδόθηκε στον Παναµά από τις ΗΠΑ στις 31 ∆εκεµβρίου 
1999, όπου ολοκληρώθηκε η σταδιακή διαδικασία αποχώρησης των αµερικανικών 
δυνάµεων από τις βάσεις τους στη Ζώνη της ∆ιώρυγας, που ξεκίνησε µετά τη σύναψη 
της συνθήκης Carter-Torrijos που υπογράφτηκε το 1977. Η λειτουργία της ∆ιώρυγας 
µετά την παράδοση διατηρήθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα και τα έσοδα σηµείωσαν 
ελαφρά αύξηση. Καίτοι η αποχώρηση των αµερικανικών δυνάµεων και η παράδοση των 
βάσεων έγιναν οµαλά, ένα εκκρεµές ζήτηµα αφορά την εκκαθάριση των πρώην πεδίων 
βολής του αµερικανικού πυροβολικού στη Ζώνη της ∆ιώρυγας, που εξακολουθούν να 
είναι γεµάτα µε µη εκραγέν υλικό πολέµου. Μετά την αµερικανική αποχώρηση, η 
κυβέρνηση του Παναµά κατέστη ο κάτοχος σηµαντικότατων πλήρως αναπτυγµένων 
κτιριακών εγκαταστάσεων, που σήµερα βρίσκονται στη διαδικασία πώλησης ή 
µετατροπής για άλλες χρήσεις, µεταξύ άλλων για κατοικίες. Παράδειγµα είναι η 
µετατροπή του πρώην Fort Clayton στο Ciudad del Saber και το ∆ιεθνές Τεχνολογικό 
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Πάρκο, που αποσκοπεί στην προσέλκυση ξένων εταιρειών έρευνας και υψηλής 
τεχνολογίας στον Παναµά. Η ύπαρξη καλωδίων οπτικών ινών που διέρχονται µέσω της 
∆ιώρυγας επιτρέπουν σε εταιρείες εγκατεστηµένες σε πρώην αµερικανικές βάσεις να 
έχουν υπερσύγχρονες τηλεπικοινωνίες και συνεκτικότητα στο ∆ιαδίκτυο, ασυναγώνιστες 
σε ολόκληρη την περιοχή.  

Η κυβέρνηση του Παναµά σκοπεύει σύντοµα να εκµισθώσει το Fort Howard, µία από τις 
µεγαλύτερες πρώην αµερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Ευελπιστεί ότι διεθνείς 
επενδυτές θα µετατρέψουν το στρατόπεδο σε ένα νέο κέντρο µεταφοράς εµπορευµάτων 
µε διάφορα µέσα, επωφελούµενοι από την ύπαρξη στη βάση ενός από τους 
µεγαλύτερους διαδρόµους απογείωσης και προσγείωσης στην περιοχή.   

Μεταξύ άλλων σχεδίων που προβλέπονται για τη Ζώνη της ∆ιώρυγας είναι η κατασκευή 
δεύτερης γέφυρας στη ∆ιώρυγα, εκτιµούµενου κόστους 200-300 εκατ. δολ. ΗΠΑ’ τα 
σχέδια έχουν ήδη προχωρήσει ικανοποιητικά και η κατασκευή µπορεί να αρχίσει το 
2003. Ένα πιο φιλόδοξο έργο, για το οποίο απαιτείται χρηµατοδότηση της τάξης 
αρκετών χιλιάδων εκατοµµυρίων δολαρίων, αφορά την κατασκευή συµπληρωµατικών 
ανυψωτικών δεξαµενών στη ∆ιώρυγα προκειµένου να αυξηθεί η χωρητικότητά της. 
Μέχρι σήµερα, δεν έχει καθοριστεί σαφής ηµεροµηνία έναρξης αυτού του έργου.     

Τα τελευταία έτη πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές ξένες επενδύσεις, ιδίως από την Ασία 
(Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν), στις λιµενικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις 
εµπορευµατοκιβωτίων σε αµφότερα τα άκρα της ∆ιώρυγας (στον Ειρηνικό και τον 
Ατλαντικό). Επιπλέον µελετώνται σχέδια για την επέκταση αυτών των εγκαταστάσεων 
καθώς και για την ανάπτυξη συµπληρωµατικών ζωνών προκειµένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και αποτελεσµατικότητα της ∆ιώρυγας. Προκειµένου να 
αντισταθµιστεί η περιορισµένη φυσική χωρητικότητα της ∆ιώρυγας, επαναλειτούργησε 
πρόσφατα ο σιδηρόδροµος που διασχίζει τον ισθµό, βάσει δικαιωµάτων εκµετάλλευσης 
που εκχωρήθηκαν σε αµερικανική εταιρεία: αυτό επιτρέπει την εκφόρτωση 
εµπορευµατοκιβωτίων στο ένα άκρο της ∆ιώρυγας και στη συνέχεια τη µεταφορά τους 
στο άλλο άκρο προς φόρτωση σε άλλα πλοία’ ο σιδηρόδροµος παρέχει επίσης υπηρεσίες 
µεταφοράς επιβατών.  

3.2.6. Toυρισµός 

Παρά το σηµαντικό τουριστικό δυναµικό που υπάρχει λόγω των φυσικών, πολιτιστικών 
και ιστορικών θέλγητρων, καθώς και της ∆ιώρυγας, ο Παναµάς κατέβαλε µέχρι 
πρόσφατα σχετικά ασήµαντη προσπάθεια για τη δυναµική προβολή του ως τουριστικού 
προορισµού. Συγκριτικά µε την Κόστα Ρίκα, που συγκεντρώνει έσοδα από τον τουρισµό 
άνω των 1000 εκατ. δολ. ΗΠΑ ετησίως, τα έσοδα του Παναµά δεν υπερβαίνουν τα 400 
εκατ. δολ. ΗΠΑ (που εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από επισκέπτες κρουαζιερόπλοιων), 
και η ξενοδοχειακή υποδοµή εκτός της πρωτεύουσας παραµένει ανεπαρκώς 
αναπτυγµένη. Οι αρµόδιες για τον τουρισµό κρατικές αρχές ξεκινούν φιλόδοξα σχέδια 
µε σκοπό την αύξηση του αριθµού των τουριστών και των συνακόλουθων εσόδων, 
εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην αξιοποίηση του δυναµικού του οικολογικού τουρισµού 
της χώρας, χωρίς να παραβλέπονται οι υποτοµείς των κρουαζιερόπλοιων και του 
πολιτιστικού τουρισµού.   

3.2.7. Τοµέας εξωτερικού εµπορίου 

Ο Παναµάς παρουσιάζει υψηλό έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, µε εξαγωγές που 
ανήλθαν σε 860 εκατ. δολ. ΗΠΑ το 2000, εκ των οποίων η µπανάνα αντιπροσώπευε 150 
εκατ. δολ. ΗΠΑ και οι γαρίδες 60 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 3.380 εκατ. 
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δολ. ΗΠΑ όπου τα κεφαλαιουχικά αγαθά (688 εκατ. δολ. ΗΠΑ) και το αργό πετρέλαιο 
(447 εκατ. δολ. ΗΠΑ) είναι οι µεγαλύτερες µεµονωµένες κατηγορίες προϊόντων.    

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, όµως, αντισταθµίζεται εν µέρει από την εµπορική 
δραστηριότητα της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών του Κολόν, που έχει ως αντικείµενο 
την εισαγωγή προϊόντων προς αναδιανοµή, κυρίως σε άλλες χώρες της Λατινικής 
Αµερικής. Το 2000, οι εισαγωγές µέσω της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ανήλθαν σε 
4.432 εκατ. δολ., ενώ η αξία των επανεξαγωγών ανήλθε σε 5.145 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υποστηρίζεται επιπλέον από το πλεόνασµα του 
ισοζυγίου υπηρεσιών (718 εκατ. δολ. ΗΠΑ το 2000, συµπεριλαµβανοµένων εσόδων της 
τάξης των 480 εκατ. δολ. ΗΠΑ υπό µορφή διοδίων από τη χρήση της ∆ιώρυγας). Παρ’ 
όλα αυτά, ο Παναµάς παρουσιάζει τα τελευταία έτη σταθερά συνολικό έλλειµµα 
τρεχουσών συναλλαγών της τάξης των 1000 εκατ. δολ. ΗΠΑ ετησίως, ποσό που 
αντιστοιχεί γύρω στο 10% του ΑΕΠ. Οι εσωτερικές επενδύσεις, ειδικότερα ως 
αποτέλεσµα της ιδιωτικοποίησης κρατικών εταιρειών (ιδίως της εταιρείας τηλεφωνίας) 
βελτίωσαν κάπως το συνολικό ισοζύγιο. Παρ’ όλα αυτά, η ανάγκη µεγαλύτερου 
δανεισµού από τις διεθνείς αγορές οδήγησε σε αύξηση του χρέους του Παναµά από 77% 
του ΑΕΠ το 1996 σε 82% το 1999, µε ποσοστό εξυπηρέτησης του χρέους ανερχόµενο σε 
9% των εσόδων από τις εξαγωγές εµπορευµάτων και υπηρεσιών το 1999.   

Καίτοι εκ παραδόσεως οι ΗΠΑ ήταν ο βασικός εµπορικός εταίρος του Παναµά (43,8% 
των εξαγωγών και 32,9% των εισαγωγών το 2000), η ΕΕ καλύπτει γύρω στο 20% (κατά 
προσέγγιση 150 εκατ. δολ. ΗΠΑ τα τελευταία έτη) των εξαγωγών του Παναµά, κυρίως 
µπανάνες και γαρίδες, και γύρω στο 10% (κατά προσέγγιση 300 εκατ. δολ. ΗΠΑ) των 
εισαγωγών του. Τα στοιχεία αυτά παραµένουν µάλλον σταθερά τα τελευταία έτη. Στο 
εσωτερικό της ΕΕ, η Ισπανία, η Γερµανία και το ΗΒ ήσαν οι τρεις µεγαλύτεροι 
εξαγωγείς εµπορευµάτων στον Παναµά το 2000, ενώ η Σουηδία, το Βέλγιο και η Ιταλία 
ήσαν οι βασικοί εισαγωγείς παναµαϊκών προϊόντων. Τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε 
ένταση στις εµπορικές σχέσεις ΕΚ-Παναµά λόγω της διένεξης για τη µπανάνα. Οι 
συναλλαγές µεταξύ της ΕΕ και της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών του Κολόν 
ανέρχονταν τελευταία κατά µέσον όρο σε 90 εκατ. ευρώ ετησίως, όπου ο βασικός 
εταίρος από την ευρωπαϊκή πλευρά ήταν η Ιταλία, καλύπτοντας γύρω στα 20 εκατ. ευρώ, 
κυρίως υπό µορφή χρυσού και κοσµηµάτων που εξάγονταν στη ζώνη ελεύθερων 
συναλλαγών προς αναδιανοµή σε άλλες χώρες της Λατινικής Αµερικής. Οι συναλλαγές 
µε την Κεντρική Αµερική είναι επίσης σηµαντικές (εξαγωγές 14,5% και εισαγωγές 6,6% 
το 2000). 

Ο Παναµάς επωφελείται σήµερα από αδασµολόγητη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για 
τις περισσότερες εξαγωγές του βάσει του ειδικού καθεστώτος για τα ναρκωτικά στο 
πλαίσιο του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ) που, τον ∆εκέµβριο του 
2001, παρατάθηκε µέχρι τα τέλη του 2004. 

Σήµερα ο Παναµάς φιλοξενεί τη γραµµατεία για τις διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τη 
Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών της Αµερικής (ΖΕΣΑ) και υποστηρίζεται ευρέως η ιδέα 
να οριστεί ως µόνιµη έδρα της µελλοντικής γραµµατείας της ΖΕΣΑ, µόλις 
ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις και τεθεί σε ισχύ η συµφωνία το 2006 σύµφωνα µε 
το παρόν χρονοδιάγραµµα. 

Ο Παναµάς έχει επίσης αναλάβει διαπραγµατεύσεις για µία συµφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών µε την Κεντρική Αµερική, καίτοι για βασικούς τοµείς όπως ο 
ανταγωνισµός, το εταιρικό δίκαιο και η προστασία των καταναλωτών δεν έχουν 
ολοκληρωθεί οι διαπραγµατεύσεις. Οι συνοµιλίες σχετικά µε συµφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών µε το Μεξικό και τη Χιλή φαίνεται να σηµειώνουν βραδεία πρόοδο. 
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Καίτοι η προηγούµενη κυβέρνηση του Προέδρου Pérez Balladeres ακολούθησε 
δυναµική πολιτική για την ελευθέρωση της οικονοµίας και των συναλλαγών, η παρούσα 
κυβέρνηση της Προέδρου Moscoco ακολουθεί µια επιφυλακτικότερη γραµµή. Ανάλογα 
µε τις περιστάσεις ελήφθησαν µέτρα για αύξηση των δασµών µε σκοπό την προστασία 
της τοπικής παραγωγής, ιδίως στο γεωργικό τοµέα, πράγµα που προκάλεσε σηµαντικές 
τριβές µε περιφερειακούς εµπορικούς εταίρους. 

3.2.8. Κατάσταση στον κοινωνικό, στον σχετικό µε την ισότητα των φύλων 
και στον δικαστικό τοµέα 

Αναφέρθηκε προηγουµένως το ανησυχητικό ζήτηµα της άνισης κατανοµής του πλούτου 
στον Παναµά, που εξακολουθεί να είναι η κύρια πρόκληση της χώρας για την 
µακροπρόθεσµη αειφόρο ανθρώπινη ανάπτυξη. Η διακυβέρνηση της Προέδρου Moscocο 
θεωρεί την κοινωνική ανάπτυξη ως τον ύψιστο πολιτικό στόχο και στο εθνικό 
πρόγραµµά της προτείνει την προώθηση ενός προγράµµατος κοινωνικών δαπανών και 
επενδύσεων άνω των 2000 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Η υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να 
επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει παιδιά ηλικίας άνω των 11 ετών και η προσχολική 
εκπαίδευση πρέπει να διατίθεται ευρύτερα. Όµως, η εύθραυστη κατάσταση των 
δηµόσιων οικονοµικών στην οποία βρίσκεται η χώρα κατέστησε δυσχερή την πλήρη 
εφαρµογή αυτού του προγράµµατος και τα αποτελέσµατα ήσαν ανάµικτα. Η κυβέρνηση 
εξακολουθεί να τηρεί τη δέσµευσή της για ένα πρόγραµµα προώθησης της ισότητας των 
φύλων και της ισότητας των ευκαιριών. Ένα βασικό έργο της ΕΚ οδήγησε στην 
ενίσχυση της ικανότητας της κυβέρνησης στον τοµέα της ανάπτυξης πολιτικής για την 
ισότητα των φύλων, τη µεταρρύθµιση της διδασκόµενης ύλης, τη δηµιουργία δικτύων 
κατάρτισης για την ισότητα των φύλων σε οργανισµούς του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα, και ενηµερωτικές εκστρατείες µε πολυµέσα. Περίπου το 10% των µελών της 
Νοµοθετικής Συνέλευσης είναι γυναίκες (συγκριτικά προς 19% στην Κόστα Ρίκα, 17% 
στο Ελ Σαλβαδόρ και 12% στην Κολοµβία), αλλά για πρώτη φορά η χώρα εξέλεξε 
πρόεδρο γυναίκα και αρκετές άλλες σηµαντικές θέσεις κατέχονται σήµερα από γυναίκες. 
Παρ’ όλα αυτά, η βία µέσα στο σπίτι έναντι των γυναικών παραµένει σε ανησυχητικά 
υψηλά επίπεδα.    

Ο Παναµάς, λόγω της γεωγραφικής θέσης του, επηρεάζεται ασφαλώς από την επίπτωση 
των περιφερειακών συγκρούσεων, ειδικότερα στην Κολοµβία, όπου διαχέονται οι 
επιπτώσεις από το λαθρεµπόριο ναρκωτικών και όπλων και την επακόλουθη βία και 
εγκληµατικότητα. Ωστόσο, προς το παρόν, το φαινόµενο των απαγωγών, που είναι τόσο 
διαδεδοµένο στη Κολοµβία και πλήττει σοβαρά κι άλλες χώρες της Κεντρικής Αµερικής 
όπως το Ελ Σαλβαδόρ και τη Γουατεµάλα, δεν βρίσκεται ακόµα σε κρίσιµα επίπεδα. Η 
λειτουργία του δικαστικού συστήµατος του Παναµά χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά 
βραδύ ρυθµό, όπου το 60% κατ’ εκτίµηση των κρατουµένων στις υπερπλήρεις και 
ανεπαρκώς εξοπλισµένες φυλακές της χώρας αναµένουν την εκδίκαση της υπόθεσής 
τους.  

3.2.9. Περιβάλλον 

Μεταξύ των κύριων περιβαλλοντικών προβληµάτων στον Παναµά είναι ζητήµατα όπως 
η ύδρευση και η εξυγίανση, η αποδάσωση, η διαχείριση στερεών και τοξικών 
αποβλήτων, η µόλυνση από συµβατικά και χηµικά όπλα και άλλοι παράγοντες συναφείς 
µε την άνιση κατανοµή του εισοδήµατος. Στην Πόλη του Παναµά, υπάρχει υψηλή 
συγκέντρωση ρύπανσης λόγω των εκποµπών οχηµάτων και βιοµηχανιών, ενώ στην πόλη 
του Κολόν ο µεγαλύτερος παράγοντας ρύπανσης είναι η τσιµεντοβιοµηχανία. Η συλλογή 
στερεών αποβλήτων καλύπτει το 75% του πληθυσµού σε αστικές περιοχές και το 40% 
του πληθυσµού στην ύπαιθρο. Η λεκάνη απορροής της ∆ιώρυγας του Παναµά και οι 
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παρακείµενες περιοχές της διώρυγας υποφέρουν δυσανάλογα από περιβαλλοντικές 
ζηµίες. Περίπου το 60% των 326.000 εκταρίων στη λεκάνη απορροής της ∆ιώρυγας του 
Παναµά έχουν πληγεί από αµεθόδευτη  αποδάσωση. Οι ποταµοί έχουν µολυνθεί από 
απόβλητα κατοικιών και βιοµηχανιών και ο Κόλπος του Παναµά υπόκειται περαιτέρω σε 
θαλάσσια ρύπανση. Καίτοι από τη δεκαετία του 1980 υπάρχει επιτροπή αρµόδια για το 
περιβάλλον, ο επαναπροσανατολισµός της περιβαλλοντικής πολιτικής 
πραγµατοποιήθηκε το 1998 όταν συστάθηκε η Εθνική Αρχή Περιβάλλοντος και 
εγκρίθηκαν εθνικές στρατηγικές για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.   

3.3. Ζητήµατα βιωσιµότητας 

Η βιωσιµότητα του αναπτυξιακού µοντέλου του Παναµά περιορίζεται από ορισµένους 
παράγοντες. Ο κυριότερος είναι η σοβαρή εξάρτηση της οικονοµίας από τον τοµέα των 
υπηρεσιών, που συνδέεται µε τρεις βασικές δραστηριότητες, τη ∆ιώρυγα του Παναµά, τη 
Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών του Κολόν και το ∆ιεθνές Τραπεζικό Κέντρο. Οι 
δραστηριότητες αυτές οδήγησαν σε σηµαντική στρέβλωση της κατανοµής του 
εισοδήµατος µε αποτέλεσµα η χώρα να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας 
στην περιοχή της Λατινικής Αµερικής. Η διαιώνιση αυτής της τάσης µπορεί να έχει 
σοβαρές συνέπειες στο οικονοµικό µέλλον του Παναµά, ιδίως εάν δεν εφαρµοστούν 
µέτρα για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και την πρόσβαση των φτωχών σε 
αυτές τις υπηρεσίες. Οι βασικοί κίνδυνοι που διατρέχει το παρόν αναπτυξιακό µοντέλο 
είναι ο κίνδυνος εξωτερικών µακροοικονοµικών κραδασµών και η πιθανότητα οι 
εσωτερικές µεταρρυθµίσεις που θα αναληφθούν να µην επιφέρουν τα αναµενόµενα 
κοινωνικά οφέλη. Επιπλέον, το ζήτηµα της διαφάνειας στη διαχείριση του δηµόσιου 
τοµέα µπορεί επίσης να ανακόψει την µελλοντική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.  

3.4. Mεσοπρόθεσµες προκλήσεις 

3.4.1. Οικονοµική ανταγωνιστικότητα 

Η παναµαϊκή οικονοµία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις υπηρεσίες, που 
αντιστοιχούσαν στο 75% του ΑΕΠ το 2000, και δηµιουργούνται κυρίως από τη ∆ιώρυγα 
του Παναµά, τη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών του Κολόν και το ∆ιεθνές Τραπεζικό 
Κέντρο. Καίτοι οι τοµείς αυτοί έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 
αντιστοιχούν συγκριτικά λιγότερο στη δηµιουργία απασχόλησης. Τα τελευταία έτη οι 
παραδοσιακότεροι τοµείς της γεωργίας και της µεταποίησης ακολούθησαν βραδύτερο 
ρυθµό. Επιπλέον η ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος µε το αµερικανικό δολάριο 
αποκλείει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης της υποτίµησης ως µακροοικονοµικού µέσου. 
Μία κρίσιµη πρόκληση για την κυβέρνηση είναι η ενθάρρυνση µεγαλύτερου ρόλου για 
τον ιδιωτικό τοµέα µέσω ιδιωτικοποιήσεων και βελτίωσης της υποδοµής.  

3.4.2. Εκσυγχρονισµός της κυβέρνησης 

Προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του παναµαϊκού δηµόσιου τοµέα 
χρειάζεται επανεξέταση των διαδικασιών, υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών διαχείρισης, 
βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης και στοχοθέτηση και µείωση της διαφθοράς. 
Μεταξύ άλλων προκλήσεων είναι η ενθάρρυνση µεγαλύτερης αποκέντρωσης και 
ανάπτυξης των δήµων, καθώς και η µεταρρύθµιση της διοίκησης της δικαιοσύνης, η 
επιτάχυνση της καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και η διεύρυνση της εκλογικής κάλυψης. 
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3.4.3. Φτώχεια, ανισότητα και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες 

Η επίτευξη αειφόρου ανθρώπινης ανάπτυξης βασισµένης σε µία ευρεία και σηµαντική 
µείωση των επιπέδων φτώχειας και ανισότητας, καθώς και η παροχή ίσης πρόσβασης σε 
βασικές υπηρεσίες όπως η υγεία και η εκπαίδευση, είναι µία από τις κύριες προκλήσεις 
που αντιµετωπίζει ο Παναµάς. Περίπου το 37% των οικογενειών διαβιούν κάτω από το 
όριο της φτώχειας µε σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα φτώχειας στην ύπαιθρο (63%) και 
µεταξύ των αυτόχθονων οµάδων (95%). Η κατανοµή εισοδήµατος στον Παναµά είναι 
µία από τις ανισότερες στον κόσµο. Παρά τα σχετικώς υψηλά επίπεδα κρατικών 
δαπανών για την υγεία και την εκπαίδευση, η ποιότητα και η πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς. 

3.4.4. Περιβαλλοντική διαχείριση 

Μεταξύ των βασικών ζητηµάτων που επηρεάζουν το περιβάλλον στον Παναµά είναι η 
ρύπανση των υδάτων από γεωργικές διαρροές που απειλούν τους αλιευτικούς πόρους, η 
αποδάσωση τροπικών δασών της βροχής και η υποβάθµιση του εδάφους. Στον 
συγκεκριµένο τοµέα, οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο Παναµάς περιλαµβάνουν τοµείς 
ανάπτυξης και εφαρµογής πολιτικής στο πλαίσιο των νέων θεσµών που δηµιουργεί η 
κυβέρνηση. Επιπλέον, απαιτούνται προγράµµατα για τη διαχείριση των δασικών, 
παράκτιων και θαλάσσιων πόρων. Είναι επίσης αναγκαίο να διευρυνθεί η διαχείριση της 
Λεκάνης Απορροής της ∆ιώρυγας του Παναµά και της Μεσωκεάνιας Περιοχής, που 
στεγάζει το 50% του πληθυσµού της χώρας και αντιστοιχεί στο 75% του ΑΕΠ και των 
εξαγωγών του Παναµά. Άλλοι τοµείς που απαιτούν παρέµβαση είναι η προστασία της 
βιοποικιλότητας και η ύδρευση και εξυγίανση.    

Πέρα από τις παραπάνω προκλήσεις, ο Παναµάς αντιµετωπίζει την πρόκληση 
δηµιουργίας πολιτικών και οικονοµικών δεσµών µε τους γείτονές του της Κεντρικής 
Αµερικής µέσω της διαδικασίας περιφερειακής ολοκλήρωσης. 

4. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ 

4.1. Η κοινοτική συνεργασία µε τον Παναµά 

4.1.1. Eµπειρία 

Την περίοδο 1990-2000, η Επιτροπή διέθεσε περίπου 39 εκατ. ευρώ για έργα στον 
Παναµά (συνολικά 37 έργα), εκ των οποίων 33 εκατ. ευρώ για έργα χρηµατοδοτικής και 
τεχνικής βοήθειας, 3 εκατ. ευρώ για έργα οικονοµικής συνεργασίας και 3 εκατ. ευρώ για 
έργα στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Βασικός τοµέας στήριξης όσον αφορά 
τόσο τον αντίκτυπο όσο και την προβολή ήταν σειρά µικρών έργων που συνέδραµαν την 
κυβέρνηση του Παναµά στο πλαίσιο της παράδοσης της ∆ιώρυγας του Παναµά. Η 
Επιτροπή συγχρηµατοδότησε το Συνέδριο για τη ∆ιώρυγα του Παναµά το 1999 καθώς 
και µία αποφασιστικής σηµασίας µελέτη εναλλακτικών λύσεων για την αυξανόµενη 
κυκλοφορία στη διώρυγα και το Μουσείο της ∆ιώρυγας. Μία άλλη πολύτιµη στήριξη 
ήταν η βοήθεια για τη µετάβαση στη δηµοκρατική διακυβέρνηση που παρασχέθηκε κατά 
το πρώτο ήµισυ της δεκαετίας του 1990. Συµπληρωµατικά κεφάλαια διοχετεύτηκαν προς 
στήριξη έργων βάσει των κονδυλίων του προϋπολογισµού για βοήθεια έκτακτης 
ανάγκης, κατάρτιση, συγχρηµατοδότηση ΜΚΟ, τροπικά δάση και ναρκωτικά. 
Συνοπτικός κατάλογος των χρηµατοδοτούµενων από την ΕΚ έργων περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα 3. 
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Σε χρηµατοδοτικούς όρους, πέντε έργα αντιστοιχούν σε 28 εκατ. ευρώ (70% του 
συνόλου): Αποκατάσταση του Νοσοκοµείου Santo Tomás (4,8 εκατ. ευρώ, 
ολοκληρώθηκε το 1995), Στήριξη στο Κοινωνικό Ταµείο ΄Εκτακτης Ανάγκης (4,6 εκατ. 
ευρώ, ολοκληρώθηκε το 1998), Στήριξη σε Μικροµεσαίους Παραγωγούς Γεωργικών 
Προϊόντων στον Κεντρικό Παναµά (5 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε το 2001), 
PROIGUALDAD (Έργο για την Ισότητα των Φύλων, 9,8 εκατ. ευρώ, υπό εκτέλεση), και 
Εκσυγχρονισµός του Σωφρονιστικού Συστήµατος (3,8 εκατ. ευρώ, η εφαρµογή θα 
ξεκινήσει το 2002). 

Τα ανωτέρω δείχνουν ένα ευρύ φάσµα τοµέων που έτυχαν στήριξης στον Παναµά την 
τελευταία δεκαετία, καθώς και την έλλειψη σαφώς καθορισµένων στρατηγικών 
προτεραιοτήτων. Αυτό ήταν σε κάποιο βαθµό η αντανάκλαση της σηµαντικής 
διαδικασίας πολιτικού και οικονοµικού µετασχηµατισµού που επήλθε στον Παναµά την 
τελευταία δεκαετία, ιδίως η αποκατάσταση της δηµοκρατίας µετά την ανατροπή του 
Νοριέγκα το 1989 και η επάνοδος στην παναµαϊκή κυριαρχία της ∆ιώρυγας το 1999. 
Χρειάστηκε βοήθεια για ένα ευρύ φάσµα τοµέων, όπως φαίνεται από την επιλογή 
τοµέων που έτυχαν κοινοτικής στήριξης τη συγκεκριµένη περίοδο. Ειδική µνεία πρέπει 
να γίνει σε µικρότερες, καίτοι κρίσιµα σηµαντικές, παρεµβάσεις στον τοµέα των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου που συνέβαλαν στην ενίσχυση θεσµών όπως η Υπηρεσία 
του ∆ιαµεσολαβητή, και στην επιτυχή διοργάνωση των εκλογών που διεξήχθησαν την 
τελευταία δεκαετία και διαδραµάτισαν βασικό ρόλο στην εδραίωση της δηµοκρατικής 
διαδικασίας. 

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, εφαρµόστηκαν εν γένει µεγαλύτερα έργα µε κρατικούς 
οργανισµούς στη βάση ευρωπαϊκής και παναµαϊκής από κοινού διεύθυνσης, ενώ 
µικρότερα έργα, ιδίως στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου και τον κοινωνικό 
τοµέα, υλοποιήθηκαν άµεσα από τις δικαιούχες οργανώσεις βάσει συµβάσεων 
χορήγησης µη επιστρεπτέων ενισχύσεων µε την Επιτροπή. Ο τελευταίος µηχανισµός 
παρείχε ένα βαθµό ευελιξίας και έγκαιρης παράδοσης που ενδεικνυόταν ιδιαίτερα 
δεδοµένης της ανάγκης ανταπόκρισης στις κοινωνικές και θεσµικές αλλαγές που έλαβαν 
χώρα τη δεκαετία του 1990. 

4.1.2. ∆ιδάγµατα 

Καίτοι το κοινοτικό πρόγραµµα της συνεργασίας για την ανάπτυξη µε τον Παναµά δεν 
έχει αξιολογηθεί επισήµως συνολικά, οι επανεξετάσεις µεµονωµένων έργων και οι 
ασκήσεις παρακολούθησης δείχνουν ότι το ευρύ φάσµα τοµέων που καλύπτουν τα έργα 
που υποστηρίχθηκαν την προηγούµενη δεκαετία περιόρισαν το βαθµό στον οποίο η ΕΚ 
µπορεί να εδραιώσει µία ισχυρή παρουσία σε όλους τους τοµείς. Κατόπιν αυτού, το 
επίπεδο προβολής και οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν ήσαν 
περιορισµένες. Εξαίρεση αποτέλεσε ο τοµέας των δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπου η 
ευελιξία και η ανταπόκριση των κοινοτικών παρεµβάσεων, ιδίως προς στήριξη της 
διοργάνωσης των εκλογών, κατέστησαν δυνατή την επίτευξη αντίκτυπου και τη 
δηµιουργία προβολής δυσανάλογης µε τις σχετικά µέτριες χρηµατοδοτικές συνεισφορές.    

Τα έργα που εφαρµόστηκαν σε συνεργασία µε κρατικούς οργανισµούς εκτελέστηκαν εν 
γένει µε ικανοποιητικό τρόπο, καίτοι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί από την πλευρά της 
κυβέρνησης επηρέασαν τη διαθεσιµότητα αντίστοιχων συνεισφορών στους 
προϋπολογισµούς των έργων. Η εκτέλεση δραστηριοτήτων έργων από κρατικούς 
οργανισµούς, µε κοινοτικά κονδύλια, πιθανόν να επηρεάζεται από τις διαδικασίες 
εποπτείας της Contraloria, που µπορούν να καθυστερήσουν την εκτέλεση και να 
επιβάλουν διαδικασίες προµηθειών και χρηµατοδοτικής διαχείρισης αντικρουόµενες µε 
τις προβλεπόµενες στις χρηµατοδοτικές συµβάσεις των έργων. Στο πλαίσιο της 
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Convenio-Marco που υπογράφτηκε στον Παναµά το 1999, αναµένεται ότι θα βρεθούν 
λύσεις για τα µελλοντικά έργα συµβατές τόσο µε τις διαδικασίες της κυβέρνησης όσο 
και µε τις διαδικασίες της ΕΚ, που θα επιτρέπουν επίσης επαρκή ευελιξία στην εκτέλεση 
έργων, αναγνωρίζοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις εφαρµογής των 
χρηµατοδοτούµενων µε µη επιστρεπτέες ενισχύσεις έργων συνεργασίας.   

Η Convenio-Marco καθορίζει γενικές προσεγγίσεις για τον ορισµό και τη διαχείριση της 
κοινοτικής συνεργασίας στον Παναµά, µε ιδιαίτερη έµφαση στη χρηµατοδοτική και 
τεχνική βοήθεια και στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Βασικό χαρακτηριστικό της 
συµφωνίας είναι ο ορισµός ενός µόνο συνοµιλητή από την κυβέρνηση του Παναµά – το 
Υπουργείο Εξωτερικών Σχέσεων – για συνοµιλίες σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν τη 
συνεργασία. Αυτό θα επιτρέψει περισσότερο εστιασµένες συνοµιλίες µεταξύ της ΕΚ και 
των αρχών του Παναµά, και θα εξασφαλίσει ότι οι κοινοτικές δραστηριότητες 
συνεργασίας είναι στενά ευθυγραµµισµένες µε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. ∆εν 
πρέπει, όµως, να παρεµποδιστεί η Επιτροπή από τη διατήρηση άµεσων επαφών µε άλλα 
υπουργεία και οργανισµούς, καθώς και µε την κοινωνία των πολιτών.   

Μεταξύ των άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη διαµόρφωση και εφαρµογή της 
µελλοντικής συνεργασίας µε τον Παναµά είναι η αποκέντρωση στις Αντιπροσωπείες της 
ευθύνης για τη διατήρηση των προγραµµάτων συνεργασίας. Αυτό αναµένεται να 
επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στο ρυθµό έγκρισης των προγραµµάτων εργασίας για τα 
έργα και στην εκταµίευση των κοινοτικών κονδυλίων, αποφεύγοντας τοιουτοτρόπως 
καθυστερήσεις που στο παρελθόν παρεµπόδιζαν την οµαλή εφαρµογή έργων. Ένας 
επιπλέον παράγοντας είναι η συνεχής τάση για τη  χρηµατοδότηση λιγότερων, αλλά 
µεγαλύτερων, έργων µε ισχυρότερη τοµεακή προσέγγιση. Καίτοι αυτό θα µειώσει το 
συνολικό φόρτο διαχείρισης για την Επιτροπή και τις Αντιπροσωπείες, θα απαιτηθούν 
µεγαλύτερες προσπάθειες απ’ ότι στο παρελθόν προκειµένου να εξασφαλιστεί ο σωστός 
προσδιορισµός έργων, συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού ποσοτικά καθορισµένων και 
επαληθεύσιµων δεικτών για τα αποτελέσµατα των έργων. 

4.2. Συνεργασία των κρατών µελών της ΕΕ µε τον Παναµά  

Ο Παναµάς δεν θεωρείται χώρα προτεραιότητας όσον αφορά τη βοήθεια για κανένα 
κράτος µέλος της ΕΕ, όπου µόνο η Ισπανία εφαρµόζει σηµαντικό πρόγραµµα διµερούς 
συνεργασίας. Η ισπανική συνεργασία έφθασε ετήσιο επίπεδο στήριξης γύρω στα 18-21 
εκατ. ευρώ το 1996/97 δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην περιβαλλοντική διαχείριση και 
στην ανάπτυξη των δήµων. 

Η Γαλλία διατηρεί ορισµένες δραστηριότητες στον επιστηµονικό και πολιτιστικό τοµέα 
µέσω προγραµµάτων που διαχειρίζεται από το περιφερειακό γραφείο της που εδρεύει 
στο Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα. 

Η Γερµανία χορήγησε ποσό της τάξης των 8 εκατ. ευρώ σε διάφορα προγράµµατα την 
περίοδο 1994-2001 για έργα στους τοµείς της γεωργίας, της δασοκοµίας και του 
περιβάλλοντος. Επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ διατίθενται για την περίοδο µέχρι το 2004. 

4.3. Άλλα προγράµµατα συνεργασίας 

Η ∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης είναι ο βασικός χορηγός βοήθειας που 
δραστηριοποιείται στον Παναµά και το κονδύλιό της αυξήθηκε σηµαντικά καθ’ όλη τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Την περίοδο 1996-1998 η ∆ΤΑ ενέκρινε 16 δάνεια που 
υπερβαίνουν κατά µέσον όρο τα 250 εκατ. δολ.ΗΠΑ ετησίως. ∆ύο επιπλέον δάνεια που 
ανέρχονται συνολικά σε 65 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν το 1999. Η ∆ΤΑ ανέπτυξε 
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δραστηριότητα σε όλους τους τοµείς συµπεριλαµβανοµένων της ενέργειας, των 
µεταφορών, της βασικής υποδοµής, της στέγασης, της γεωργίας, της υγείας, της 
εκπαίδευσης, των οικονοµικών, της δικαιοσύνης, του τουρισµού και του περιβάλλοντος. 
Στα τέλη του 2000 τα εκταµιευθέντα υπόλοιπα των εγκριθέντων δανείων ανήλθαν σε 
551 εκατ. δολ. ΗΠΑ, υψηλός αριθµός λαµβανοµένων υπόψη των φορολογικών και 
δηµοσιονοµικών περιορισµών της χώρας. Το πρώτο στάδιο (35,6 εκατ. δολ.ΗΠΑ) ενός 
προγράµµατος θεσµικού µετασχηµατισµού του υγειονοµικού τοµέα εγκρίθηκε φέτος.    

Η ∆ιεθνής Τράπεζα αναπτύσσει επίσης δραστηριότητα στον Παναµά µε κονδύλιο της 
τάξης των 270 εκατ. ευρώ υπό µορφή δανείων και, από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990, υποστηρίζει  µεταρρυθµίσεις πολιτικής και προσπάθειες για τη µείωση του χρέους. 
Μεταξύ των βασικών τοµέων παρέµβασης είναι η υγεία, η εκπαίδευση, οι µεταφορές, η 
διαχείριση της γης και οι φυσικοί πόροι. Πρόσφατα εγκρίθηκε δάνειο 10,5 εκατ. δολ. 
ΗΠΑ για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας πολιτικής, που θα εξετάσει ζητήµατα όπως η 
µεταρρύθµιση στον τοµέα του εµπορίου, στοιχεία και στοχοθέτηση της φτώχειας, και 
κρατικές προµήθειες. 

Tο UNDP διαδραµάτισε ρόλο στην παρακολούθηση της διεθνούς συνεργασίας στον 
Παναµά στο παρελθόν µέσω της προετοιµασίας της Κοινής Ανάλυσης της Χώρας. 
Ωστόσο, λόγω της φθίνουσας σηµασίας των χρηµατοδοτούµενων µε µη επιστρεπτέες 
ενισχύσεις δραστηριοτήτων και δυσχερειών στη συγκέντρωση στοιχείων, σταµάτησε 
από το 1997/98 η εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης για τις δραστηριότητες των χορηγών 
βοήθειας. 

Επισκόπηση των βασικών προγραµµάτων της διεθνούς συνεργασίας περιλαµβάνεται 
στον επισυναπτόµενο πίνακα των χορηγών βοήθειας (Παράρτηµα 4). 

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

5.1. Αρχές και στόχοι της συνεργασίας 

Όπως υπογραµµίζεται στο κεφάλαιο 1 οι τρεις βασικοί στόχοι της κοινοτικής πολιτικής 
για την ανάπτυξη είναι: η σταθερή και διαρκή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των 
αναπτυσσόµενων χωρών’ η αρµονική και προοδευτική ένταξη των αναπτυσσόµενων 
χωρών στη διεθνή οικονοµία’ και η µείωση και εξάλειψη της φτώχειας στις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Το εθνικό πρόγραµµα δράσης για την ανάπτυξη του Παναµά 
βασίζεται σε τρεις θεµελιώδεις στόχους: µακροοικονοµική και νοµική σταθερότητα, 
οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική ανάπτυξη. Η µείωση της φτώχειας και 
η αειφόρος ανθρώπινη ανάπτυξη τονίζονται ως οι βασικοί στόχοι για την ανάπτυξη. 

Λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµένων πόρων που διατίθενται για τη δράση της ΕΚ 
στον Παναµά, η κοινοτική συνεργασία πρέπει να εστιαστεί σε περιορισµένο επίκεντρο. 
Η ΕΚ δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι θα αντιµετωπίσει πολλές από τις προκλήσεις που 
γνωρίζει η χώρα, αλλά επιλέγοντας 2-3 τοµείς, στους οποίους η ΕΚ καθαυτή έχει 
συµφέρον να εδραιώσει στενότερες σχέσεις µε τον Παναµά, θα επιτύχει τον µέγιστο 
αντίκτυπο από περιορισµένους πόρους.   
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5.2. Προτεραιότητες της συνεργασίας 

Υπό το πρίσµα της ανάλυσης που περιλαµβάνεται στο τµήµα 3.4 ανωτέρω, 
υπογραµµίζεται ότι µεταξύ των βασικών µεσοπρόθεσµων προκλήσεων που 
αντιµετωπίζει ο Παναµάς είναι:  

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. 
• Εκσυγχρονισµός της διακυβέρνησης. 
• Μείωση της φτώχειας και της ανισότητας  και βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές 

υπηρεσίες. 
• Βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της αειφορίας.  
 

Εν προκειµένω προτείνονται οι ακόλουθοι τρεις τοµείς προτεραιότητας για συνεργασία: 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.  
• ∆ηµοκρατική θεσµοποίηση του κράτους. 
•  Κοινωνική ανάπτυξη. 
 

Υπογραµµίζεται ότι και οι τρεις τοµείς προσδιορίζονται στο Μνηµόνιο Συµφωνίας που 
υπογράφτηκε, τον Μάρτιο του 2001, µεταξύ της κυβέρνησης του Παναµά και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΜΣ προβλέπει ενδεικτικό επίπεδο βοήθειας της τάξης των 
24,3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2000-2006. Κατά τον προσδιορισµό µεµονωµένων 
έργων σε αυτούς τους τοµείς προτεραιότητας, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
στρατηγικά πλεονεκτήµατα που συνεπάγονται οι στενότερες σχέσεις Παναµά-ΕΚ, µε 
ιδιαίτερη επικέντρωση στην παροχή ευκαιριών για µεγαλύτερο προσανατολισµό της 
παναµαϊκής οικονοµίας προς την Ευρώπη, και για τη µέγιστη αξιοποίηση της βασικής 
γεωγραφικής θέσης του Παναµά ως κεντρικό σηµείο που παρέχει πρόσβαση στο 
µεγαλύτερο µέρος της Κεντρικής και Νότιας Αµερικής. 

5.3. Στρατηγική ανταπόκρισης στους τοµείς επικέντρωσης 

5.3.1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας 

Η βασική στρατηγική της Επιτροπής είναι να στηρίξει την ένταξη, στο µεγαλύτερο 
δυνατό βαθµό, της παναµαϊκής οικονοµίας στην παγκόσµια αγορά µέσω αυξηµένης 
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Οι προσπάθειες πρέπει να εστιαστούν όχι 
µόνο σε τοµείς όπου ο Παναµάς έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα όπως στις συναφείς µε 
διεθνείς τραπεζικές εργασίες υπηρεσίες, τη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών του Κολόν 
και τη ∆ιώρυγα του Παναµά, αλλά και στην επιτάχυνση της ενσωµάτωσης υψηλότερης 
τεχνολογίας που οδηγεί σε διαφοροποίηση της οικονοµίας. Η εν λόγω στρατηγική 
απαιτεί τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, της επιστηµονικής κοινότητας και της 
κυβέρνησης και πρέπει να βασίζεται σε µία διαδικασία εµπλουτισµού του ανθρώπινου 
κεφαλαίου.  

Προβλέπεται ότι ο τοµέας της ενίσχυσης της οικονοµίας θα απορροφήσει γύρω στο 30% 
των διαθέσιµων πόρων. 

5.3.2. ∆ηµοκρατική θεσµοποίηση του κράτους 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη διαδικασία 
εκδηµοκρατισµού και εκσυγχρονισµού του κρατικού µηχανισµού στον Παναµά. Η 
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βασική ακολουθούµενη στρατηγική στηρίζεται στο διάλογο που περιλαµβάνει την 
παροχή συµβουλών για θέµατα πολιτικής και έχει υιοθετήσει ευρωπαϊκές τεχνικές 
διαχείρισης και εµπειρία. Η ΕΕ διαθέτει ιδιαίτερα πλούσια εµπειρία που µπορεί να 
προσφέρει σε τοµείς όπως η αποκέντρωση των δηµόσιων υπηρεσιών καθώς και στον 
τοµέα της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Οι κρίσιµοι τοµείς στους οποίους 
µπορεί να παρασχεθεί στήριξη είναι πτυχές της διακυβέρνησης συµπεριλαµβανοµένης 
της δικαιοσύνης, της µεταρρύθµισης της αστυνοµίας και του σωφρονιστικού 
συστήµατος, της διεύρυνσης της εκλογικής κάλυψης, της αποκέντρωσης και της 
δηµοσιονοµικής πολιτικής, Η κοινοτική στήριξη πρέπει να ενεργεί ως καταλύτης για 
βελτιωµένη δηµοσιονοµική πολιτική και αυξηµένη αποκέντρωση και να στρέφεται προς 
τους ασθενέστερους οργανισµούς κατ’ αρχήν σε ένα και µόνο κρίσιµο τοµέα.  

Προβλέπεται ότι ο τοµέας δηµοκρατικής θεσµοποίησης του κράτους θα απορροφήσει το 
40% των διαθέσιµων πόρων. 

5.3.3. Κοινωνική ανάπτυξη 

Η θεµελιώδης στρατηγική επικέντρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον κοινωνικό 
τοµέα στηρίζεται στη βελτίωση της ποιότητας και της παροχής βασικών υπηρεσιών όπως 
η εκπαίδευση και η υγεία µέσω µεταρρύθµισης της πολιτικής και βελτίωσης της 
πρόσβασης στις ίδιες υπηρεσίες. Είναι αποφασιστικής σηµασίας οι περιθωριακές οµάδες 
όπως αυτές που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας ή στην ύπαιθρο να έχουν 
εξασφαλίσει αυτή την πρόσβαση. Επιπλέον, είναι βασικό οι κρατικές δαπάνες να 
τυγχάνουν αποτελεσµατικής διαχείρισης και να είναι στοχοθετηµένες ώστε να έχουν το 
µεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στους φτωχούς. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης η 
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εξασφάλιση και παρακολούθηση της 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.        

Προβλέπεται ότι ο τοµέας κοινωνικής ανάπτυξης θα απορροφήσει γύρω στο 30% των 
διαθέσιµων πόρων. 

5.3.4. Τοµείς εκτός των τοµέων επικέντρωσης 

Το ζήτηµα της βίας µέσα στο σπίτι έναντι των γυναικών προκαλεί διαρκώς µεγαλύτερη 
ανησυχία στον Παναµά, ενώ τα ζητήµατα του HIV/AIDS και της παιδικής πορνείας 
εξακολουθούν να είναι προβληµατικά παρά την αυξηµένη προσοχή εκ µέρους της 
κυβέρνησης. Ωστόσο, στον Παναµά, είναι εµφανές ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι τοµείς 
παρέµβασης στο πλαίσιο των βασικών προγραµµάτων συνεργασίας της ΕΚ, καθώς αυτοί 
οι τύποι παρέµβασης απαιτούν µικρά έργα, που δεν διευθετούνται εύκολα βάσει των 
διαδικασιών που εφαρµόζονται για τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής και τεχνικής 
βοήθειας. Παρ’ όλα αυτά, εάν αυξηθεί η ανάγκη στήριξης αυτών των τοµέων και 
προσδιοριστούν οργανισµοί µε δυνητική ικανότητα εφαρµογής, η Επιτροπή µπορεί να 
εξετάσει τη χρησιµοποίηση της αποκεντρωµένης συνεργασίας ή επιλογές 
χρηµατοδότησης µε ΜΚΟ.  

Επιπλέον, υπάρχουν ορισµένες άλλες οριζόντιες γραµµές του προϋπολογισµού από τις 
οποίες µπορούν να χρηµατοδοτηθούν παρεµφερείς πρωτοβουλίες. Μεταξύ των 
σηµαντικότερων τοµέων είναι:  
• Ενέργειες σχετικές µε τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης. 
• Ενέργειες σχετικές µε τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος.  
• Ενέργειες προς στήριξη της πρόληψης του HIV/AIDS. 
 
Μεταξύ άλλων δυνητικών ενεργειών που µπορεί να συνεκτιµηθούν είναι οι σχετικές µε: 
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• Περιφερειακά έργα στον τοµέα της ολοκλήρωσης. 

• Παρακολούθηση της παρούσας στρατηγικής και της προετοιµασίας της επόµενης. 

 
5.4. Συνάφεια µε την πολιτική της ΕΕ 

Oι σηµαντικότερες κοινοτικές πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στις σχέσεις της ΕΕ µε τον 
Παναµά περιλαµβάνουν: εµπόριο και ανάπτυξη, την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), 
πολιτική υγειονοµικού και φυτοϋγειονοµικού ελέγχου – προστασία των καταναλωτών, 
εσωτερική αγορά, πολιτική του ανταγωνισµού, πολιτική για την έρευνα και την 
ανάπτυξη, περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική στον τοµέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων και πολιτική για την κοινωνία της πληροφορίας. Εν γένει, οι 
πολιτικές στις οποίες βασίζεται το παρόν έγγραφο στρατηγικής για τη χώρα συνάδουν µε 
τις κύριες πολιτικές της Κοινότητας. Πιθανόν να ανακύψουν δυνητικά πεδία σύγκρουσης 
όσον αφορά τον Παναµά εάν µεταξύ των τοµέων επικέντρωσης της συνεργασίας 
συµπεριληφθεί η ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα, πράγµα που στη συγκεκριµένη 
περίπτωση δεν ισχύει.  

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι ο χαρακτήρας της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) 
θεωρείται επιζήµιος από τις αρχές του Παναµά για την ανάπτυξη των εξαγωγών σε 
αγορές τρίτων χωρών όπως ο Παναµάς και άλλες. Στην περίπτωση της µπανάνας, η 
προτιµησιακή πρόσβαση που παρέχει η ΕΕ σε παραγωγούς ΑΚΕ προκάλεσε την έντονη 
δυσαρέσκεια των χωρών παραγωγών µπανάνας της Κεντρικής Αµερικής και άλλων 
χωρών της Λατινικής Αµερικής. Ας σηµειωθεί ότι η προτιµησιακή πρόσβαση θα 
καταργηθεί µέχρι το 2006. 

Ο προσωρινός χαρακτήρας των δικαιωµάτων που παραχωρήθηκαν στον Παναµά στο 
πλαίσιο του καθεστώτος για τα ναρκωτικά του Συστήµατος Γενικευµένων Προτιµήσεων 
(ΣΓΠ) θεωρείται από τις αρχές του Παναµά ως εµπόδιο για τη λήψη αποφάσεων για 
µακροπρόθεσµες άµεσες επενδύσεις. Επιπλέον, η εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής 
στον τοµέα των υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών ελέγχων θεωρείται από ορισµένες 
τρίτες χώρες, ή οικονοµικούς φορείς (ειδικότερα στη γεωργία), µη δασµολογικό εµπόδιο 
στις συναλλαγές. 

∆ιεξοδικότερη ανάλυση της πολιτικής συνάφειας που εστιάζεται στην περιοχή της 
Κεντρικής Αµερικής περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 5. 

5.5. Συµπληρωµατικότητα µε κράτη µέλη της ΕΕ και συνεργασία µε άλλους 
χορηγούς βοήθειας  

Οι τοµείς προτεραιότητας που επιλέγονται για συνεργασία είναι τοµείς στους οποίους 
χορηγείται σηµαντική στήριξη από την κοινότητα των διεθνών χορηγών βοήθειας, 
κυρίως υπό µορφή δανείων (∆ΤΑ και ∆ΤΑΑ). Υπάρχει όµως υψηλός βαθµός 
συµπληρωµατικότητας στις στρατηγικές προσεγγίσεις των διεθνών δανειοδοτικών 
οργανισµών µε τις αντίστοιχες της Επιτροπής και, κατόπιν αυτού, θα επιδιωχθεί 
συµπληρωµατικότητα όσον αφορά τις παρεµβάσεις µέσω στενής αλληλεπίδρασης κατά 
την προετοιµασία του έργου και τον καθορισµό κατάλληλου συνδυασµού µη 
επιστρεπτέων ενισχύσεων και δανείων. Εν προκειµένω, ο ρόλος που διαδραµατίζει η 
Αντιπροσωπεία της ΕΚ στην Κόστα Ρίκα έχει επίσης θεµελιώδη σηµασία για τη 
διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας. 
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Όπου είναι εφικτό, τα έργα στους τοµείς επικέντρωσης προτεραιότητας συνδέονται µε 
υποπεριφερειακά και περιφερειακά προγράµµατα που χρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συµπεριλαµβανοµένων προγραµµάτων όπως τα AL-Invest, @LIS, URBAL και 
ALFA. 

Η διαδικασία προσδιορισµού του σχεδίου έως την εφαρµογή του διεξάγεται σε στενό 
συντονισµό µε τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή, µέσω της αντιπροσωπείας της στο San Jose, 
ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα κράτη µέλη µε τακτικές και ad hoc συνεδριάσεις, οι 
οποίες εξασφαλίζουν τη συµπληρωµατικότητα των προγραµµάτων συνεργασίας της ΕΕ 
και µπορούν ενδεχοµένως να καταλήξουν στην ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων 
συνεργασίας.  

6. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

6.1. Χρηµατοδοτικά µέσα της συνεργασίας 

Τα βασικά χρηµατοδοτικά µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 
χρηµατοδότηση της εφαρµογής του ενδεικτικού προγράµµατος εργασίας ΕΚ-Παναµά 
είναι οι διάφορες γραµµές του προϋπολογισµού της Επιτροπής, µεταξύ των οποίων: 

α) η τεχνική και οικονοµική συνεργασία που καλύπτει µακροπρόθεσµες ενέργειες 
καθορισθείσες στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη χώρα για τις οποίες ενδεικτικό 
κονδύλιο ύψους 24,3 εκατ. ευρώ ορίζεται από το Μνηµόνιο Συµφωνίας 2000-2006, 

β) άλλες γραµµές του προϋπολογισµού για τη χρηµατοδότηση ειδικών ζητηµάτων 
συµπεριλαµβανοµένων τοµέων όπως τα δικαιώµατα του ανθρώπου και η δηµοκρατία, το 
HIV/AIDS και τα ναρκωτικά, η διατήρηση των περιβαλλοντικών και φυσικών πόρων και 
η αποκεντρωµένη συνεργασία. 

Η τελική επιλογή έργων και αντίστοιχων ποσών βασίζεται στο αποτέλεσµα διεξοδικών 
αναγνωριστικών και προπαρασκευαστικών µελετών που εκπονεί η Επιτροπή. Η 
χρηµατοδότηση του ενδεικτικού προγράµµατος εργασίας εξαρτάται από τη 
διαθεσιµότητα κονδυλίων στον ετήσιο προϋπολογισµό της Επιτροπής. Επιπλέον, η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µπορεί να παρέχει  χρηµατοδότηση υπό µορφή 
δανείων.  

6.2. Αρχή της επανεξέτασης και αξιολόγησης 

Το ακόλουθο ενδεικτικό πρόγραµµα εργασίας αναπτύχθηκε µε βάση την προηγούµενη 
ανάλυση, κατόπιν διαβούλευσης µε τις εθνικές αρχές, την Αντιπροσωπεία της ΕΚ στο 
Σαν Χοσέ και κράτη µέλη της ΕΕ που εκπροσωπούνται στον Παναµά. Υπόκειται σε 
διαδικασία ετήσιας επανεξέτασης µε τη συµµετοχή των ίδιων φορέων στη διάρκεια της 
οποίας δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους δείκτες και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της 
στρατηγικής και βάσει της οποίας µπορεί να γίνουν ενδεχόµενες τροποποιήσεις.  

  

6.3. Στόχοι και δραστηριότητες του τοµέα επικέντρωσης 

6.3.1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας 

Ο γενικός στόχος αυτού του τοµέα επικέντρωσης είναι η στήριξη της ένταξης, στο 
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, της παναµαϊκής οικονοµίας στην παγκόσµια αγορά µέσω 
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ταχύτερης τεχνολογικής ανάπτυξης, βελτιστοποιώντας τοιουτοτρόπως τη στρατηγική 
γεωγραφική θέση του Παναµά. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω ενίσχυσης της τεχνολογικής 
ανάπτυξης καθώς και αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, πράγµα που µε τη σειρά του θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη οικονοµική 
ανάπτυξη και διεθνείς επιχειρηµατικές ευκαιρίες. 

Η βασική παρέµβαση εστιάζεται στην ανάπτυξη και εδραίωση του ∆ιεθνούς 
Τεχνολογικού Πάρκου (∆ΤΠ) που βρίσκεται στην «Πόλη της Γνώσης» (Ciudad del 
Saber – CdS) µε ισχυρή έµφαση στην ενσωµάτωση ευρωπαϊκών τεχνολογιών. Μεταξύ 
των δραστηριοτήτων του έργου είναι η στρατηγική ανάπτυξη, η αναβάθµιση της 
υποδοµής, η εθνική και διεθνής προώθηση, η βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης και η 
ενίσχυση του δικτύου δεσµών µεταξύ των τεχνολογικών πάρκων της Ευρώπης και της 
Λατινικής Αµερικής. Ένα δεύτερο έργο µικρότερης κλίµακας, η Αναβάθµιση του 
ιστορικού κέντρου της Πόλης του Παναµά (Casco Viejo), που µεταφέρθηκε από 
υποχρεώσεις αναληφθείσες πριν από την υπογραφή του Μνηµονίου Συµφωνίας, θα 
χρηµατοδοτηθεί επίσης από τον συγκεκριµένο τοµέα επικέντρωσης. Βασικός στόχος 
είναι η στήριξη της διαφοροποίησης του τοµέα των υπηρεσιών, συµβάλλοντας 
τοιουτοτρόπως στην οικονοµική ανταγωνιστικότητα.  

Τα βασικά µέτρα πολιτικής που θα λάβει η κυβέρνηση περιλαµβάνουν την εξασφάλιση 
της συνεχούς αυτονοµίας του ∆ΤΠ-CdS και τη διατήρηση της µακροοικονοµικής και 
πολιτικής σταθερότητας. 

Οι δείκτες σχετικά µε τις ανωτέρω δραστηριότητες περιλαµβάνουν την αποδοτικότητα 
του ∆ΤΠ, τον αριθµό των επιχειρήσεων και ιδρυµάτων έρευνας που βρίσκονται στο ∆ΤΠ 
(Π.Υ. ευρωπαϊκής προέλευσης), τον αριθµό των αναληφθέντων ερευνητικών και 
τεχνολογικών έργων και τα ποσοστά συµµετοχής στην κατάρτιση και άλλες 
δραστηριότητες. 

6.3.2. ∆ηµοκρατική θεσµοποίηση του κράτους 

Ο γενικός στόχος αυτού του τοµέα επικέντρωσης είναι ο εκσυγχρονισµός και 
εκδηµοκρατισµός των κρατικών οργανισµών που εξασφαλίζουν και παρέχουν 
θεµελιώδεις υπηρεσίες όπως οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες, η δηµοσιονοµική διαχείριση, 
η δικαιοσύνη και ασφάλεια και η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία 
διακυβέρνησης.  

Μεταξύ των υπό εξέταση παρεµβάσεων είναι ο εξορθολογισµός και εκσυγχρονισµός των 
υπηρεσιών που παρέχει η κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, η κατάρτιση 
κρατικών υπαλλήλων και ο εφοδιασµός τους µε τις απαραίτητες δεξιότητες διαχείρισης 
καθώς και η υποστήριξη της δυνατότητας παροχής αποτελεσµατικών υπηρεσιών. Οι 
τοµείς προτεραιότητας που µπορούν να επωφεληθούν από τη στήριξη αυτή είναι: 
µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος και του συστήµατος αστυνόµευσης, 
προώθηση της βελτιωµένης συµµετοχής των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, 
εισαγωγή βελτιωµένης και αποκεντρωµένης δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Θα χορηγηθεί 
κατ’ αρχήν βοήθεια σε ένα µόνο τοµέα προτεραιότητας που θα καθοριστεί από µία 
αποστολή προγραµµατισµού. 

Μεταξύ των βασικών µέτρων πολιτικής που θα λάβει η κυβέρνηση είναι η διασφάλιση 
της διαφάνειας της διαδικασίας για όλα τα κρατικά θέµατα, συµπεριλαµβανοµένης της 
διαφθοράς και της ποινικής δίωξης όσων ενέχονται σε υποθέσεις διαφθοράς. 
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Μεταξύ των δεικτών των σχετικών µε τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι τα µέτρα 
διαφάνειας όπως αυτά που ορίζουν εξειδικευµένες διεθνείς ΜΚΟ, καθώς και οι χρονικές 
αποκλίσεις στην εκτέλεση κυβερνητικών δραστηριοτήτων και τα ποσοστά επιτυχίας.  

6.3.3. Κοινωνική ανάπτυξη 

Ο γενικός στόχος αυτού του τοµέα είναι ο εκσυγχρονισµός και η βελτίωση της ποιότητας 
και της παροχής και πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως η υγεία και η 
εκπαίδευση. Εγγενής µε αυτό το στόχο είναι η βελτιωµένη στοχοθέτηση των κρατικών 
δαπανών γι’ αυτές τις υπηρεσίες, καθώς και η στοχοθέτηση της παροχής υπηρεσιών 
καθαυτής προκειµένου να µειωθεί η φτώχεια στον Παναµά.  

Μεταξύ των υπό εξέταση παρεµβάσεων είναι: µεταρρύθµιση της πολιτικής προκειµένου 
να εξασφαλιστούν συνεκτικές προσεγγίσεις και αποτελεσµατική χρηµατοδότηση και 
στοχοθέτηση των δαπανών του κοινωνικού τοµέα, ενίσχυση της ικανότητας και 
κατάρτιση των υφιστάµενων και νέων παρεχόντων υπηρεσίες, ενσωµάτωση νέων 
τεχνικών και τεχνολογιών διαχείρισης, και ανάπτυξη µέσων που συνεπάγονται άµεσο 
αντίκτυπο στη φτώχεια. Η κυβέρνηση κατέδειξε ότι η κύρια προτεραιότητά της για το 
2000 είναι η βελτίωση των βασικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η υποστήριξη της 
υποδοµής στην ύπαιθρο όπου υπάρχει ανεπαρκής πρόσβαση. Θα δοθεί σηµασία σε 
περιβαλλοντικά ζητήµατα.    

Μεταξύ των µέτρων πολιτικής που θα εγκρίνει η κυβέρνηση είναι η εφαρµογή της 
προσδιορισθείσας νοµοθεσίας για επιλεγµένους τοµείς καθώς και η δηµοσιονοµική 
µεταρρύθµιση που αποσκοπεί στη βελτίωση της στοχοθέτησης.  

Μεταξύ των δεικτών των σχετικών µε αυτές τις δραστηριότητες είναι τα ποσοστά του 
εθνικού προϋπολογισµού που χορηγούνται σε επιλεγµένους τοµείς, το επίπεδο 
πρόσβασης στις υπηρεσίες και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, στοιχεία για 
την εκπαιδευτική πρόοδο και τα κρούσµατα νόσων, καθώς και άλλοι δείκτες ανθρώπινης 
ανάπτυξης. 

6.4. ∆ιατοµεακά ζητήµατα 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στους τοµείς των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της 
πρόληψης των συγκρούσεων, ο Παναµάς σηµείωσε σηµαντική πρόοδο τη δεκαετία µετά 
την επανεδραίωση της πλήρους δηµοκρατίας. Το ζήτηµα της δικαιοσύνης πρέπει να 
ενσωµατωθεί στον δηµοκρατικό εκσυγχρονισµό του κρατικού τοµέα επικέντρωσης. Τα 
ζητήµατα ισότητας των φύλων εξετάζονται αυτόµατα κατά την προετοιµασία όλων των 
πρωτοβουλιών βάσει των ανωτέρω τοµέων επικέντρωσης και ιδίως αυτού της 
κοινωνικής ανάπτυξης. Σήµερα εφαρµόζεται στον Παναµά ένα ειδικό έργο για την 
ισότητα των φύλων  (PROIGUALDAD). Επιπλέον, τα διατοµεακά ζητήµατα της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, της αποκέντρωσης και της προώθησης νέων τεχνολογιών 
της πληροφορίας έχουν αποφασιστική σηµασία για τον Παναµά.  

 

6.5. Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εφαρµογής 2002-2006 

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει ενδεικτική επισκόπηση του χρονοδιαγράµµατος 
εφαρµογής του προγράµµατος εργασίας. Τα ποσά που αναφέρονται για τα δύο πρώτα 
έργα στον τοµέα της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας είναι αποτέλεσµα της έγκρισης 
των έργων τον ∆εκέµβριο του 2001, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Ο 
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τοµέας προτεραιότητας για το 2002 είναι ο κοινωνικός τοµέας που εστιάζεται στην 
πρόσβαση σε υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης στην ύπαιθρο, ενώ η προετοιµασία για τον 
εκσυγχρονισµό της διοίκησης του δηµόσιου τοµέα θα ξεκινήσει το 2003.  

Τέλος, η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι η κύρια προτεραιότητα για την περιφερειακή 
στρατηγική της υποπεριοχής της Κεντρικής Αµερικής. Γι'αυτό πρέπει να λαµβάνεται 
συνεχώς υπόψη σε όλα τα επίπεδα στρατηγικής για τη χώρα του Παναµά, στην οποία 
όλες οι ενέργειες πρέπει να είναι συνεπείς µε την περιφερειακή στρατηγική.  

Τοµέας/Έργο Ποσό 2002 2003 2004 2005 2006

1. Οικονοµική ανταγωνιστικότητα    

 ∆ιεθνές τεχνολογικό πάρκο 7,7 εκατ.ευρώ   
 Χρηµατοδοτική σύµβαση    
 Εφαρµογή    

 Αναβάθµιση του ιστορικού κέντρου της Πόλης του 
Παναµά Centre (Casco Viejo) 

0,95 εκατ. 
ευρώ 

  

 Χρηµατοδοτική σύµβαση    
 Εφαρµογή    

2. ∆ηµοκρατική θεσµοποίηση του κράτους    

 Εκσυγχρονισµός της διαχείρισης του δηµόσιου 
τοµέα 

6,65 εκατ. 
ευρώ 

  

 Προσδιορισµός/Προετοιµασία    
 Έγκριση    
 Χρηµατοδοτική σύµβαση    
 Εφαρµογή    

3. Κοινωνικός τοµέας    

 Υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης στην ύπαιθρο 9 εκατ. ευρώ   
 Προετοιµασία    
 Έγκριση    
 Χρηµατοδοτική σύµβαση    
 Εφαρµογή    
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Παράρτηµα 1 Ενηµερωτικό δελτίο για τον Παναµά 
Παράρτηµα 2 Παναµάς– Mακροοικονοµικοί και κοινωνικοί δείκτες 
Παράρτηµα 3 Συνεργασία χρηµατοδοτούµενη από την ΕΚ – Συνοπτική 
παρουσία των έργων 
Παράρτηµα 4 Πίνακας χορηγών βοήθειας 
Παράρτηµα 5 Συνδυασµός πολιτικών 


