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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μεηά ηε ξαγδαία άλνδν ζηηο ηηκέο ηωλ εηδώλ δηαηξνθήο ην 2007 παξαηεξείηαη κηα 

παγθόζκηα θνύξζα γηα ηελ απόθηεζε κεγάιωλ θαιιηεξγήζηκωλ αγξνηηθώλ εθηάζεωλ 

κε ζεκαληηθό απνδέθηε ηηο ρώξεο ηεο Αθξηθήο. Η αλαδήηεζε ελαιιαθηηθώλ πεγώλ 

θαπζίκωλ θαη ε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θηλδύλνπ κεηά ηελ παγθόζκηα 

ρξεκαηνπηζηωηηθή θξίζε ηνπ 2008 θαηέζηεζαλ αθόκε ειθπζηηθόηεξεο απηέο ηηο 

κνξθέο επελδύζεωλ. Οη Υπνζαράξηεο Αθξηθάληθεο ρώξεο ζηξέθνληαη πξνο ηέηνηνπ 

είδνπο άκεζεο μέλεο επελδύζεηο κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε, δαλείδνληαο κεγάιεο 

εθηάζεηο γηα ηελ παξαγωγή αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ θαη βηνθαπζίκωλ. Η 

απνηθηνθξαηηθή απηή πνιηηηθή ηεο πθαξπαγήο ηωλ γαηώλ, ηνπ 21νπ αηώλα, έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή ζκίθξπλζε ηωλ αθξηθαληθώλ ρώξωλ θαη ηελ ππνβάζκηζε 

ηνπ θπζηθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο. 

 Η θύξηα ηάζε ηωλ επελδπηώλ αλαθέξεηαη ζηελ θπξηαξρία ηνπ πξωηνγελή ηνκέα θαη 

ζηελ κεηέπεηηα κεηαπνίεζε ηνπ, δηόηη ε άλνδνο ηωλ ηηκώλ ην 2007 νδήγεζε ζε 

ράξαμε λέωλ επελδύζεωλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε εηζρώξεζε θεθαιαίνπ ζε ηνκείο όπωο 

ε αγξνηηθή νηθνλνκία. H ζεκαληηθή πηπρή ηεο πθαξπαγήο ηεο γεο, ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε ηελ αλαδπόκελε παγθόζκηα δηαηξνθηθή αλαζθάιεηα, εθθξάδεηαη κε ηηο 

απνθαινύκελεο ''κάρεο γηα ηνλ έιεγρν ηωλ ηξνθίκωλ'' όπνπ ζύκθωλα κε ην 

παξαηεξεηήξην Earth Policy Institute: 'Η αγξνηηθή γε είλαη θαιύηεξνο ρξπζόο από όηη 

ν ίδηνο ν ρξπζόο γηα ηνπο θεξδνζθόπνπο' (Cotula, 2012). 

 Οη επελδύζεηο ζε αγξνηηθή γε δηαξθώο απμάλνληαη ζην όλνκα ηεο απνθαινύκελεο 

'λέαο επνρήο ηεο πείλαο' (Zoomers, 2010), πάλω ζηελ νπνία επελδύνπλ πνιπεζληθέο 

ηξνθίκωλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο κε απνηέιεζκα θαηά θαλόλα λα 

ζπλνδεύνληαη από αγξνηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, αιιαγέο ζηα πξόηππα θαιιηέξγεηαο, 

έληαζε ηεο ηερλνινγίαο, βηνκεραλνπνίεζε ηεο γεωξγίαο θαη έρνπλ ζπλήζωο ωο 

απνηέιεζκα ηελ πθαξπαγή ηεο γεο από ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο, ηελ αύμεζε ηεο 

αλεξγίαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ωο εθ ηνύηνπ ηελ εθηόπηζε-εθδίωμε ηωλ 

ηνπηθώλ αγξνηηθώλ πιεζπζκώλ. 

Επίζεο ε πθαξπαγή ηεο γεο, ζπλνδεύεηαη θαη κε γεωπνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο, 

δηαθξαηηθέο θαη πνιπκεξείο ζπκθωλίεο, πνιέκνπο γηα πξώηεο ύιεο, ζπγθξνύζεηο γηα 
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ηνλ έιεγρν ηωλ ηξνθίκωλ, ηνπ λεξνύ, ηε δέζκεπζε εθηάζεωλ γεο γηα ηε δεκηνπξγία 

κεγάιωλ έξγωλ θαη ππνδνκώλ, γηα ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα εγθαηάζηαζε 

ΑΠΕ, γηα δεκηνπξγία Εηδηθώλ Οηθνλνκηθώλ Ζωλώλ, θαζώο θαη γηα επεθηάζεηο ηωλ 

πόιεωλ. 

Οη παξαπάλω εθθξάζεηο ηεο πθαξπαγήο ηεο γεο ζπλήζωο εξκελεύνληαη ζηα πιαίζηα 

ηεο λενθηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ (Brenner and Theodore, 2002), ηεο 

κνληκόηεηαο ηεο ιεγόκελεο πξωηαξρηθήο ζπζζώξεπζεο (Caffentzis 2010) ηεο 

ζπζζώξεπζεο κέζω ηεο ζηέξεζεο (Harvey 2005) θαη ηεο θξίζεο ππεξζπζζώξεπζεο 

(Χαηδεκηράιεο 2014). 

Λέξεις – κλειδιά: Άκεζεο μέλεο επελδύζεηο ζε γε, Υπνζαράξηα Αθξηθή, πθαξπαγή 

γεο, αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, βηνθαύζηκα, ππνβάζκηζε πεξηβάιινληνο 

SUMMARY 

Following the rapid rise in food prices in 2007, there is a global race to acquire large 

arable land with a significant recipient of African countries. The search for alternative 

fuels and the need to diversify risk after the 2008 global financial crisis have made 

these forms of investment even more attractive. Sub-Saharan African countries are 

targeting such foreign direct investment for development by lending large areas for 

the production of agricultural products and biofuels. This colonial land-climbing 

policy of the 21st century has resulted in economic shrinking of African areas and the 

deterioration of their natural environment. The main trend of investors refers to the 

dominance of the primary sector and its subsequent transformation, because the rise in 

prices in 2007 has led to the creation of new investments referring to capital inflows 

into sectors such as the rural economy.  

The important aspect of land grabbing, which is linked to emerging global food 

insecurity, is expressed in so-called "food control battles," where, according to the 

Earth Policy Institute: "Farmland is better gold than Gold for speculators' (Cotula, 

2012). Investments in agricultural land are constantly increasing in the name of the 

so-called "new hunger age" (Zoomers, 2010), on which multinational food is being 

invested in cooperation with local governments, usually accompanied by agricultural 

reforms, changes in cultivation patterns, Technology intensiveness, industrialization 
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of agriculture, and usually result in landslide from local communities, increased 

unemployment in rural areas and hence the displacement of local farms Population. 

Land take-up is also accompanied by geopolitical strategies, transnational and 

multilateral agreements, wars for raw materials, conflicts over food, water control, 

land plots for the construction of major projects and infrastructures, tourist facilities, 

RES, for the creation of Special Economic Zones, as well as for extensions of the 

cities. The above expressions of land grabbing are usually interpreted in the context of 

the neo-liberalisation of space (Brenner and Theodore, 2002), the persistence of the 

so-called primordial accumulation (Caffentzis, 2010) of the accumulation through 

deprivation (Harvey 2005) and the over accumulation crisis (Hatzimichalis 2014 ). 

Key words: Foreign direct investment in land, sub-Saharan Africa, land grab, farm, 

biofuels, environmental degradation 
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[1] 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ   

Η άλνδνο ησλ ηηκώλ ζηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο ην 2007 ζεκαηνδνηεί γηα πνιινύο 

ηελ έλαξμε ελόο αγώλα δξόκνπ θεθαιαίσλ πξνεξρόκελσλ από ηνλ αλαπηπγκέλν 

θόζκν γηα ηε καθξνπξόζεζκε εμαζθάιηζε κεγάισλ αγξνηηθώλ εθηάζεσλ ζηνλ 

αλαπηπζζόκελν θόζκν, νη νπνίεο απνηεινύλ επθαηξία γηα εθκεηάιιεπζε (Brown 

2011). 

Τν θαηλόκελν ηεο πθαξπαγήο ησλ γαηώλ, μεθίλεζε κεηά ην 2007, ιόγσ ηεο αύμεζεο 

ησλ ηηκώλ ζηα γεσξγηθά πξντόληα θαη ηεο επηθεηκέλεο αύμεζε ησλ ηηκώλ ζηα είδε 

δηαηξνθήο. Οη Αθξηθαληθέο ρώξεο ήηαλ νη πξώηεο πνπ δερηήθαλ ηέηνηνπ είδνπο 

πξνηάζεηο αιιά θαη ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ηεο Ωθεαλίαο, ηεο Δπηηθήο Αζίαο 

θαη ηέινο ζε κηθξή θιίκαθα Επξσπατθέο ρώξεο (Cotula 2009). Οη επελδύζεηο απηέο 

γίλνληαη κε ζθνπό ηελ ελνηθίαζε κεγάισλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ κε ηελ κνξθή 

ηεο καθξνρξόληαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing), πνπ έρεη ηζρύ κέρξη 99 έηε 

(Cotula 2009).  

Οη εθηάζεηο πνπ ελνηθηαδόηαλ ήηαλ άλσ ηνλ 10.000 ha 
1
(εθηάξησλ) θαη έρνπλ ρξήζε 

γηα αγξνηηθέο κνλνθαιιηέξγεηεο (αξαβόζηην, ζηηάξη, ζόγηα, βξώκε) αιιά θαη ρξήζε 

γηα ηελ παξαγσγή ελεξγεηαθώλ θπηώλ γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. Αθόκα ην 

land grabbing, ρξεζηκνπνηεί κεγάιεο δαζηθέο εθηάζεηο γηα μπιεία θαη γηα παξαγσγή 

ραξηηνύ θαη ραξηνπνιηνύ πξνο άιιεο ρώξεο κε ηελ κνξθή εηζαγσγήο (Feintrenie 

2014). Σπλεπώο ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ησλ εδαθώλ θαη ησλ γαηώλ ζηηο ρώξεο 

απηέο είλαη ζε κεγάιν βαζκό εθηθηή θαζώο ε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ε ζπλερήο 

ππνβάζκηζε ησλ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο νδεγεί ζε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή κε 

αλππνιόγηζηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πξνο ην θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό ζύλνιν.  

Τν θαηλόκελν ηεο πθαξπαγήο ησλ γαηώλ είλαη ε εμέιημε ηεο απνηθηνθξαηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ Επξσπατθώλ θξαηώλ ζηηο ρώξεο ηεο Αθξηθήο, ηνλ 18ν θαη 19ν αηώλα, 

όπνπ κε ηελ κνξθή ηεο απνηθίαο θαη ηελ επηβνιή δηα ηεο βίαο, απνδπκνύζαλ ηνλ 

εγρώξην πινύην ησλ αθξηθαληθώλ ρώξσλ. Ο πινύηνο είρε λα θάλεη κε εξγαηηθό 

δπλακηθό, όπνπ ήηαλ θαη ε αξρή ηεο δνπιείαο ηνπ Αθξηθαληθνύ πιεζπζκνύ, ηα 

                                                           
1
 10.000 ha ηζνδπλακνύλ κε 100.000 ζηξέκκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο 
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[2] 
 

κεηαιιεύκαηα θαη νη πνιύηηκνη ιίζνη θαζώο θαη ε ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ όπσο 

μπιεία θαη νη πδάηηλνη πόξνη ησλ ρσξώλ (Cotulla 2009). 

 Η ηάζε γηα εθκεηάιιεπζε ησλ αθξηθαληθώλ ρσξώλ από ηνπο Επξσπαίνπο ηόηε 

άπνηθνπο θαη ηελ δέζκεπζε ησλ εδαθώλ είρε ηελ ηζηνξία ηεο θαη ζαλ εληύπσζε 

ππάξρεη αθόκε θαη ζήκεξα, όηη αθόκα θαη νη αλεμαξηεηνπνηήζεηο ησλ Υπνζαράξησλ 

ρώξσλ δελ πέηπραλ ηελ έμνδν ησλ άπνηθσλ απιά κνλό άθεζαλ ηελ εληύπσζε κηαο 

πην δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο από εγρώξηνπο πνιηηηθνύο θνξείο πνπ ήηαλ 

ζπληεηαγκέλνη ζηελ ζθαίξα ηεο νηθνλνκηθήο επηξξνήο ησλ παιαηώλ απνίθσλ.  

Οη κεηέπεηηα αθξηθάληθεο θπβεξλήζεηο ησλ πεξηζζόηεξσλ Υπνζαράξησλ 

Αθξηθαληθώλ ρώξσλ επηδόζεθαλ ζε αηκαηεξνύο εκθύιηνπο πόιεκνπο, πνπ πνιινί 

πθίζηαληαη αθόκα θαη ζήκεξα, γηα ηνλ θπβεξλεηηθό έιεγρν θξαηώλ κε βάζε εμσγελή 

πνιηηηθά ζπκθέξνληα άιισλ θξαηώλ. Τα νθέιε από εμσγελείο πνιηηηθνύο 

παξάγνληεο έρνπλ λα θάλνπλ κε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα αιιά θαη γεσπνιηηηθά 

ζπκθέξνληα γηα ηνλ έιεγρν κεγάισλ θαη πινπζίσλ εθηάζεσλ ζε ελεξγεία θαη 

πνιύηηκνπο ιίζνπο αιιά θαη ζηελ δέζκεπζε κεγάισλ αγξνηηθώλ εθηάζεσλ γηα ηελ 

θάιπςε δηθώλ ηνπο επηζηηηζηηθώλ αλαγθώλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθνύ ηνπο 

πξσηνγελή ηνκέα εηο βάξνο άιισλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ. 

Τν κεγάιν απηό ληόκηλν πξόζθξνπζεο ζπκθέξνληαλ από πάκπνιιεο κεξηέο, 

δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο αληζόηεηεο ζηελ ήδε δηαηαξαγκέλε θαηάζηαζε ησλ 

αθξηθαληθώλ ρσξώλ κε απνηέιεζκα ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη 

ζηελ εμαζιίσζε κε θάζε δπλαηό ηξόπν ηνπ πιεζπζκνύ. Καζεκεξηλά αλαθέξνληαη 

πεξηζηαηηθά θάπνηνπ λένπ εκθύιηνπ πνιέκνπ ππνθηλνύκελνπ από δηθνξνύκελεο 

ελέξγεηεο θξαηώλ θαη από πνιέκαξρνπο θπιώλ ζηα θξάηε ηεο Αθξηθήο πνπ έρνπλ 

επσκηζηεί κεγάια νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα από εηαηξίεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ 

νηθνλόκσλ ζπκθεξόλησλ ζηελ πεξηνρή επηξξνήο ηνπο. 

 Οπζηαζηηθά ην πξόζθνξν έδαθνο πνπ δηέζεηαλ ηα αλαπηπζζόκελα θξάηε, γηα ηελ 

εκπινθή ζε έλα ηέηνην νηθνλνκηθό παηρλίδη, από μέλα θξάηε αιιά θαη από εηαηξίεο 

θνινζζνύο κε ηηο επινγίεο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηώλ ηνπο, νδήγεζαλ ηηο ξνέο 

ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ επελδύζεσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο κε 
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βάζε όκσο ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2007 θαη εύξεζε λέσλ ηάζεσλ ζε 

αζθαιήο επελδύζεηο πνπ είραλ θινληζηεί από ηελ θξίζε (Cotula 2009). 

Τν βαζηθό απνηέιεζκα ηνπ θαηλόκελνπ ηεο πθαξπαγήο ησλ γαηώλ αλαθέξεηαη ζηελ 

κείσζε ηνπ δσηηθνύ ζηνηρείνπ ηεο νηθνλνκίαο ησλ αλαπηπζζόκελσλ νηθνλνκηώλ πνπ 

είλαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο, θαζώο κε ηελ δέζκεπζε ησλ αγξνηηθώλ εθηάζεσλ ησλ 

θξαηώλ νδεγείηαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ εξγαζηαθνύ δπλακηθνύ ζε θαηάζηαζε 

ππνηέιεηαο ζε μέλνπο επελδπηέο κε απνηέιεζκα ηελ παγίσζε ηνπ θενπδαξρηθνύ 

πξόηππνπ πνπ είρε ηηο βάζεηο ηνπ ζην κεζαίσλα, θάηη πνπ δελ δηαθέξεη θαηά πνιύ 

ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηηο Υπνζαράξηεο Αθξηθάληθεο ρώξεο (Cotula 2009). 

Σηόρνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηαζηνύλ θαη λα 

αλαιπζνύλ ζηνηρεία θαη δεδνκέλα όπνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ εμέιημε ηνπ θαηλόκελνπ 

ηεο πθαξπαγήο θαζώο θαη ζηηο επηπηώζεηο ηνπ. Οη βαζηθέο επηπηώζεηο όπσο 

αλαθέξζεθε, είλαη ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ησλ εδαθώλ θαη ε νηθνλνκηθή 

ζπξξίθλσζε ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ πνπ επηδέρνληαη ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδύζεηο από άιια θξάηε θαη ελίνηε από κεγάιεο εηαηξίεο πνπ ''ελνηθηάδνπλ'' ηα 

εδάθε ηνπο γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ ή ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ δηθώλ ηνπ αλαγθώλ.  

Η παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο ζα πξνζδηνξίζεη ζε 

κεγάιν βαζκό ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ θαηλόκελνπ ηεο πθαξπαγήο ησλ 

γαηώλ όπνπ απνηειεί έλα ζύγρξνλν απνηθηαθό πξόηππν δηαθπβέξλεζεο ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ ρώξσλ από θξάηε κε ηζρπξέο νηθνλνκίεο θαη έληνλε εμσηεξηθή 

πνιηηηθή πνπ δηαβιέπνπλ ζηελ ''αξπαγή'' ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ κηαο ρώξαο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ δηθώλ ηνπ αλαγθώλ, αιιά θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπο ζην 

παγθόζκην ρξεκαηηζηήξην σο θξάηε πνπ ξπζκίδνπλ ηηο πηπρέο ηεο επηζηηηζηηθήο 

αζθάιεηαο πνπ είρε θινληζηεί ην 2007 κε ηελ θξίζε πνπ είρε μεζπάζεη κε ηηο ξαγδαίεο 

απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ.  

Δεδνκέλνπ ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο πνιηηηθήο απηήο παξνπζηάδνληαη θαη 

θάπνηα βαζηθά πξνβιήκαηα ζηα αλαπηπζζόκελα θξάηε, θαζώο πέξα από ηελ 

νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, δεκηνπξγνύληαη θαη πξνβιήκαηα ζην 

θνηλσληθό ζύλνιν ησλ ρώξσλ, θαζόηη έλλνηεο όπσο δηαθπβέξλεζε θαη ζεζκνί 
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δηαβάιινληαη ζε ζεκείν ηέηνην όπνπ νη θάηνηθνη ησλ ρσξώλ απηώλ ζεσξνύληαη σο 

ππνηειείο. Ελδεηθηηθό είλαη, όηη νη πεξηζζόηεξεο Αθξηθαληθέο θπβεξλήζεηο βιέπνπλ 

κε ''θαιό κάηη'' ηελ ελ ιόγσ θαηάζηαζε θαζώο πηζηεύνπλ όηη δεκηνπξγνύληαη λέεο 

επελδύζεηο ζηελ ρώξα ηνπο κε ηελ εηζρώξεζε λέσλ θεθαιαηνπρηθώλ ξνώλ, θαη όηη 

δεκηνπξγείηαη ελ κέξεη αληαγσληζκόο ζε ζρέζε κε αιιά αθξηθαληθά θξάηε πνπ 

δέρνληαη παξόκνηεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο.  

Απνηέιεζκα όιεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε ηζνπέδσζε ηνπ βηνηηθνύ επίπεδνπ 

ηνπ πιεζπζκνύ θαζώο κηθξνί γαηνθηήκνλεο ράλνπλ ηελ γε ηνπο θαη κέλνπλ ρσξίο 

θαλέλα δηθαίσκα ζηελ ίδηα ηνπο ηελ ρώξα θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν 

ζηελ θαηνρή ηνπο όπνπ ηνπο νδεγεί ζηελ αλάγθε λα εξγαζηνύλ ζαλ ππνηειείο ζηα 

ίδηα ηνπο ηα αγξνθηήκαηα κε απνηέιεζκα λα θπηνδσνύλ θαη νδεγνύληαη ζε 

θησρνπνίεζε θαη ζηελ αλέρεηα κε απώηεξν απνηέιεζκα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

ηέινο ηελ κεηαλάζηεπζε.  

Οπζηαζηηθά ε αλάγθε αξρηθά γηα ηελ κειέηε ηνπ θαηλόκελνπ θξίλεηαη αλαγθαία δηόηη 

νη ηάζεηο ησλ θεθαιαηνπρηθώλ ξνώλ θαη επελδύζεσλ, λαη κελ κπνξεί λα θαλνύλ σο 

έλα βαζκό βηώζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο γηα έλα αλαπηπζζόκελν θξάηνο ή γηα θξάηε 

πνπ έρνπλ κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο, αιιά ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ νινθιεξσηηθά 

ώζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ νπζηαζηηθά θαη αλαπηπμηαθά θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο θαη όρη 

επθαηξηαθά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ελόο ηζρπξνύ θεθαιαηνπρηθνύ θξάηνπο εηο 

βάξνο ελόο θξάηνπο κε αδύλακε νηθνλνκία.  

Τν θαηλόκελν ηεο πθαξπαγήο πνπ ζα εμεηαζηεί, όπσο αλαθέξζεθε ζα απαζρνιήζεη 

ηα Υπνζαράξηα Αθξηθαληθά θξάηε πνπ δέρνληαη ελδεηθηηθά ζε κεγάιν βαζκό ηέηνηνπ 

είδνπο επθαηξηαθέο επελδύζεηο, αιιά πνηνο εγγπάηαη όηη ζην κέιινλ νη επελδύζεηο 

απηέο δελ ζα εμαπισζνύλ αλά ηνλ θόζκν θαη ζε θξάηε πνπ απηή ηελ ζηηγκή 

βξίζθνληαη ππό θαζεζηώο ύθεζεο όπσο είλαη νη επξσπατθέο ρώξεο ηνπ λόηνπ 

(Ειιάδα, Πνξηνγαιία,); 

Σπλεπώο ην θαηλόκελν ηεο πθαξπαγήο ησλ γαηώλ κπνξεί απηή ηελ ζηηγκή λα 

αλαθέξεηαη θαη λα έρεη βάιεη γηα ηα θαιά ηηο βάζεηο ηνπ ζηελ Αθξηθή αιιά δελ ζα 

αξγήζεη λα αλαδεηήζεη λέν πξόζθνξν έδαθνο όηαλ απνδπκήζεη ην ζύλνιν ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ ησλ ρσξώλ ζην νπνίν ιακβάλεη δξάζε ζηελ παξνύζα 
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ζηηγκή, κε απνηέιεζκα ηελ εμεύξεζε λέσλ ρσξώλ αλά ηνλ θόζκν κε κεηαβαηηθέο θαη 

αδύλαηεο νηθνλνκίεο.  

 

Εικόνα 1: Φαινόμενο Land Grabbing ζε παγκόζμια κλίμακα 

 

Πηγή: globalagriculture.org                                                                                          Επεξεπγαζία Ιδία 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

2.1 Θεωπηηική Πποζέγγιζη ηος θαινόμενος ηηρ Υθαππαγήρ ηων Γαιών 

Σύκθσλα κε ηηο λεσηεξηζηηθέο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο πεξί λέν - θηιειεπζεξνπνίεζε 

ηεο αγνξάο γεο, δειαδή ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο γεο, ε 

ζπλέπεηα θαη ν ζηόρνο ηεο πθαξπαγήο ηεο γεο είλαη ε αλαηξνπή ησλ θνηλνηηθώλ 

δεζκώλ ζρέζεσλ θαη ζεζκώλ ησλ ηνπηθώλ πιεζπζκώλ, ε θαηαζηξνθή ηεο θνηλσληθήο 

ππνθεηκεληθόηεηάο, ησλ ηνπηθώλ εζίκσλ, ηεο ηνπηθήο θνπιηνύξαο, ησλ πνιηηηζκηθώλ 

πξαθηηθώλ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπ αλζξσπνινγηθνύ ηύπνπ ησλ ηνπηθώλ 

πιεζπζκώλ. 

Δδώ επνκέλσο γίλεηαη θαλεξόο ν ζπλδπαζηηθόο ραξαθηήξαο ησλ πνιιαπιώλ 

ζπζηεκάησλ εμνπζίαο θαη δηαθξίζεσλ θαζώο θαη ε έληαζε ηεο θαηαπίεζεο, ε 

κεηαλάζηεπζε, ε αιιαγή ηεο ηαμηθήο θαη πιεζπζκηαθήο ζύζηαζεο όπνπ απνηεινύλ 

αλαπόζπαζηεο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε ησλ 

θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ δεζκώλ πνπ ηαπηνπνηνύλ θαη αλαθέξνπλ ζαλ ύπαξμε ηα 

ίδηα ηα θξάηε πνπ δέρνληαη ηέηνηνπ είδνπο άκεζεο μέλεο επελδύζεηο ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνλνκηθήο επκάξεηαο αλά ηνλ αλαπηπζζόκελν θόζκν. 

Σηα πιαίζηα ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ αλά ηνλ θόζκν ηεο πθαξπαγήο ησλ 

γαηώλ θαη ηεο εξκελείαο απηνύ, αλαθέξνληαη έλλνηεο κε βάζε καξμηζηηθέο ζεσξίεο 

πεξί ηεο κνληκόηεηαο, ηεο ιεγόκελεο ''πξσηαξρηθήο ζπζζώξεπζεο'' (Marx 

1867/1976), ηελ έλλνηα ησλ ιεγνκέλσλ ''λέσλ πεξηθξάμεσλ'' (Caffentzis, 2010· 

Midnight Notes Collective, 1990), ηελ ζεσξία ηεο ''ζπζζώξεπζεο κέζσ ηεο 

απνζηέξεζεο'' (Harvey, 2005 & Φαηδεκηράιεο, 2014) θαζώο θαη ηηο πξόζθαηεο 

έλλνηεο γηα ηε ''λενθηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ ρώξνπ'' (Brenner and Theodore, 2002).  

Ωο ''πξσηαξρηθή ζπζζώξεπζε'' νξίζηεθε από ηνλ Marx (1867/1976) ε δηαδηθαζία 

πεξίθξαμεο (enclosure) ησλ θνηλώλ γαηώλ, ε νπνία έιαβε ρώξα θαηά ηε κεηάβαζε 

από ηελ θενπδαξρία ζηνλ θαπηηαιηζκό. Οη ρξήζηεο ησλ θνηλώλ γαηώλ απνθόπεθαλ 

από ηα κέζα παξαγσγήο θαη εμαλαγθάζηεθαλ λα κεηαλαζηεύζνπλ ζηα αλεξρόκελα 

εθείλε ηελ επνρή βηνκεραληθά αζηηθά θέληξα. Οη εθηνπηζκέλνη ζηα αζηηθά θέληξα 

πιεζπζκνί ππνρξεώζεθαλ λα εξγαζηνύλ ππό θαζεζηώο κηζζσηήο εξγαζίαο, ώζηε λα 

κπνξέζνπλ λα επηβηώζνπλ θαη λα αλαπαξαρζνύλ. Καη' απηόλ ηνλ ηξόπν ζύκθσλα κε 
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ηνλ Marx (1867/1976) δεκηνπξγήζεθε ε ηάμε ησλ πξνιεηάξησλ πνπ πσινύλ ηελ 

εξγαηηθή ηνπο δύλακε θαη από ηελ άιιε ε ηάμε ησλ θεθαιαηνθξαηώλ πνπ θαηέρνπλ 

ηα κέζα παξαγσγήο.  

Απηνί νη δπν πόινη-ηάμεηο ζπληζηνύλ ηελ ζρέζε θεθαιαίνπ - εξγαζίαο όπνπ ζύκθσλα 

κε ηνλ Caffentzis (2010), γηα ηελ ύπαξμε θαη επηβίσζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ ηξόπνπ 

παξαγσγήο πξέπεη λα δηαρσξηζηνύλ νη άλζξσπνη από ηα κέζα παξαγσγήο θαη 

δηαβίσζεο. Όζν νη άλζξσπνη έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ δηαβίσζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο δελ ζα ππάξρεη θίλεηξν γηα λα πνπιήζνπλ ηελ εξγαηηθή 

ηνπο δύλακε ζηνπο θεθαιαηνθξάηεο ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ππεξαμία από απηόλ πνπ 

θαηέρεη ην θεθάιαην.  

Τν δήηεκα ηεο ιεγόκελεο ''πξσηαξρηθήο ζπζζώξεπζεο'', εμεηάδεη ηηο παγθόζκηεο 

ζπλέπεηεο θαη κεηαβνιέο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ πνπ ηνλίδεη, ηνλ δηαξθή θαη 

ζπζηαηηθό ραξαθηήξα ησλ πεξηθξάμεσλ θαη ηεο ιεγόκελεο πξσηαξρηθήο 

ζπζζώξεπζεο. Σπγθεθξηκέλα σο λέεο πεξηθξάμεηο αλαγλσξίδνληαη κεηαμύ άιισλ ε 

κεηαλάζηεπζε, ην trafficking, νη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο, ν έιεγρνο ηνπ 

internet, ε ζύγρξνλε πθαξπαγή γεο θαη ε ζπζζώξεπζε πιεζπζκώλ ζε 

παξαγθνππόιεηο, ηα πξνγξάκκαηα Γνκηθήο Αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Γ.Ν.Τ. ζηε 

Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ Αθξηθή θαη πξόζθαηα ζηελ Δπξώπε, ε θξίζε ρξένπο, νη 

πόιεκνη γηα πξώηεο ύιεο θαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ κεηαπνιεκηθνύ θξάηνπο πξόλνηαο 

ησλ δπηηθνεπξσπατθώλ ρσξώλ. Δπίζεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αξθεηνί γεσγξάθνη, 

πνιενδόκνη θαη ρσξνηάθηεο κειεηνύλ ηελ ρσξηθή εμέιημε ηεο πθαξπαγήο ηεο γεο θαη 

ησλ λέσλ πεξηθξάμεσλ θαη ππνζηεξίδνπλ όηη ε ''πξσηαξρηθή ζπζζώξεπζε'' είλαη κηα 

ζπλερηδόκελε ιεηηνπξγία ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη ηεο απνηθηνθξαηίαο (Caceres, 2014· 

Jeffrey et al. 2012).  

Ο Harvey (2003 ζελ.87-91) ζπγθεθξηκέλα έρεη ππνζηεξίμεη, όηη νη ζύγρξνλεο κνξθέο 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ραξαθηεξίδνληαη από λένπο κεραληζκνύο απνζηέξεζεο θαη 

εθηόπηζεο, όπσο είλαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ηεο γεο, ε βίαηε 

εθδίσμε ησλ αγξνηηθώλ πιεζπζκώλ, ε κεηαηξνπή ηδηαίηεξσλ κνξθώλ δηθαησκάησλ 

ηδηνθηεζίαο όπσο θνηλά θαη θνιεθηίβεο ζε απνθιεηζηηθά ηδησηηθά θαζεζηώηα 

ηδηνθηεζίαο. Ο Harvey (2003 ζελ.87-91) ζπλνςίδνληαο ηελ αλάιπζή ηνπ εληνπίδεη 
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ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε ''ζπζζώξεπζε κέζσ ηεο απνζηέξεζεο'' πνπ 

ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο ηνκείο όπσο, ε ηδησηηθνπνίεζε, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε, ε  

ρξεκαηνπηζηνηηθνπνίεζε θαη δηαρείξηζε - ρεηξαγώγεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

Σπκπιεξσκαηηθά ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε ζύλδεζε ηεο 

κνληκόηεηαο ηεο ιεγόκελεο πξσηαξρηθήο ζπζζώξεπζεο κε ηηο θξίζεηο ηνπ 

θαπηηαιηζκνύ. Σύκθσλα κε ηηο Chandra θαη Basu (2007), ν θαπηηαιηζκόο ζε 

πεξηόδνπο θξίζεο επηδηώθεη, γηα λα ηηο μεπεξάζεη, λα επεθηείλεη ηε ζρέζε θεθάιαην, 

δειαδή ηνλ δηαρσξηζκό ησλ αλζξώπσλ από ηα κέζα παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο, 

ζε λέεο ζθαίξεο ή παξάιιεια λα βαζύλεη ηηο ππάξρνπζεο ζρέζεηο. Δπνκέλσο ζηηο 

πεξηόδνπο θξίζεο εθαξκόδνληαη λέεο ή εληείλνληαη νη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο 

πξσηαξρηθήο ζπζζώξεπζεο θαη πθαξπαγήο ηεο γεο. 

2.2 Θεωπηηική πποζέγγιζη ηος θαινομένος βάζει δεδομένων και αναλύζεων ζε 

παγκοζμία κλίμακα  

Τν θαηλόκελν απηό δελ είλαη θαηλνύξην, θαζώο ήδε από πξνεγνύκελνπο αηώλεο ε γε 

ηεο Αθξηθήο ζεσξνύληαλ από ηνπο Δπξσπαίνπο έλα έδαθνο παξζέλν γηα 

εθκεηάιιεπζε ηεο γεο, γηα θαιιηέξγεηα εμσηηθώλ εηδώλ δηαηξνθήο θαη ελ γέλεη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Η ησξηλή ζπγθπξία αλ θαη κπνξεί λα ζπκίδεη 

παιηόηεξεο εκπεηξίεο, δηαθέξεη όπσο ζα εμεηαζζεί, σο πξνο ηνπο ζθνπνύο 

εθκεηάιιεπζεο, ηνπο ηξόπνπο απόθηεζεο ηεο γεο, αιιά θαη ζηηο ζπκπξάμεηο κεηαμύ 

μέλσλ επελδπηώλ θαη ησλ εγρώξησλ ειίη ζε έλα πιαίζην κεηαβνιήο ηνπ πνιύπινθνπ 

ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο πνπ ππάξρεη ζηηο Αθξηθαληθέο ρώξεο. (Cotula 2009). 

Σηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, νη επελδύζεηο απηέο ιακβάλνπλ ηελ κνξθή ηεο 

καθξνρξόληαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) κε δηάξθεηα πνπ θηάλεη έσο θαη ηα 

99 έηε. Οη ζπκθσλίεο απηέο αθνξνύλ ζε επελδύζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, από ηηο νπνίεο  

πνιιέο  μεπεξλνύλ ηα 10.000 εθηάξηα (ha), ελώ κπνξεί λα μεπεξλνύλ αθόκα θαη ηα 

500.000 εθηάξηα (Hallam, 2011, 92). Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2011, ην 37,2% ησλ 

εθηάζεσλ αμηνπνηείηαη γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, ην 11,3% γηα είδε δηαηξνθήο θαη 

ην 8,2% γηα δαζνθνκία (Sassen, 2014, ζ. 31). Οη επελδπηέο πξνέξρνληαη θπξίσο από 

ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηηο ΗΠΑ, ηελ Απζηξαιία, ηελ Ιλδία, ηε Νόηηα Αθξηθή, ηηο 

ρώξεο ηνπ Κόιπνπ, ηελ Κίλα θαη ηε Νόηηα Κνξέα. Δπηπιένλ, δηαπηζηώλεηαη όηη νη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:00:10 EEST - 44.213.66.193



                                                                                               Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Καμπούρης Χρήστος                                                                  Μεταπτστιακή Διπλωματική Εργασία  

 

[9] 
 

επελδπηηθέο ξνέο ζπλδένληαη κε πνιηηηθνύο, πνιηηηζηηθνύο, επηρεηξεκαηηθνύο θαη 

γεσγξαθηθνύο πεξηνξηζκνύο (Hallam, 2011, ζ. 92). 
1
 

Σε γεληθόηεξν πιαίζην ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ πθαξπαγκέλσλ γαηώλ ζε παγθόζκηα 

θιίκαθα αλέξρεηαη πεξίπνπ, ζύκθσλα κε επίθαηξεο κεηξήζεηο, ζηα 66.000.000 ha 

έθηαζε πνπ ηζνδπλακεί κε ην ζπλνιηθό κέγεζνο ηεο ρώξαο ηνπ Ιξάθ ή ηεο πνιηηείαο 

ηεο Καιηθόξληα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Σε πνζνζηηαίεο κνλάδεο ε ζπλνιηθή 

πθαξπαγκέλε έθηαζε αλέξρεηαη ζην 1% ηεο παγθόζκηαο γεσξγηθήο θαη αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο, πνζνζηό δηόινπ επθαηαθξόλεην ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Οη πεξηζζόηεξεο εθκηζζσκέλεο εθηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

ππνζαράξηα Αθξηθή κε εθηάζεηο πεξίπνπ 32.000.000 ha θαη ζηελ αλαηνιηθή Αζία 

εθηάζεηο πεξίπνπ 28.000.000 ha. Hallam, D. (2011).  Σε κηθξόηεξν βαζκό ρώξεο ηεο 

ιαηηληθήο Ακεξηθήο θαη θάπνηεο επξσπατθέο ρώξεο ηεο θεληξναλαηνιηθήο Δπξώπεο.  

Παξόιν πνπ είλαη δύζθνιν λα εθηηκεζεί ε έθηαζε ηεο ζύγρξνλεο πθαξπαγήο γεο, 

ζύκθσλα κε ην παξαηεξεηήξην GRAIN (2010) ππνινγίδεηαη όηη κέζα ζηελ πεληαεηία 

2005-2010 ζε ηνπιάρηζηνλ 70 ρώξεο πάλσ από 115 εθαηνκκύξηα εθηάξηα γεο, 

αθαηξέζεθαλ από ηνπηθέο θνηλόηεηεο θαη απνδόζεθαλ ζε παγθόζκηνπο ή ηνπηθνύο 

επελδπηέο. Τν κέγεζνο ηεο αξπαγήο, κόλν γηα ηελ πεληαεηία 2005-2010, ππνινγίδεηαη 

όηη αληηζηνηρεί ζην 3% κε 5% ηεο δηαζέζηκεο παγθόζκηαο αγξνηηθήο γεο θαη 

εθηηκάηαη όηη, ηδηαίηεξα κεηά ηελ θξίζε ηξνθίκσλ θαη ηηο κειινληηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε πθαξπαγή ηεο γεο ζα θιηκαθσζεί μεπεξλώληαο, έσο ην 2020, 

ην 10% ηεο δηαζέζηκεο παγθόζκηαο αγξνηηθήο γεο. 

Οη εθηάζεηο πνπ έρνπλ δεζκεπηεί κε θάζε είδνπο ζπκθσλία ή θάζε είδνπο επελδπηηθή 

ελέξγεηα έξρεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα πνιιώλ 

από απηώλ ησλ ρώξσλ αιιά θαη ηελ επηζηηηζηηθή δπλαηόηεηα πνπ έρνπλ, ώζηε λα 

ζπλάςνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο. Αλά ηνλ θόζκν θαη όρη κνλό ζηελ Υπνζαράξηα 

Αθξηθή ζπλαληάηαη κεγάιν πνζνζηό θηώρηαο θαη εμαζιίσζεο κε ηνπο θνηλσληθνύο 

                                                           
1 Γηα παξάδεηγκα, ε γε ηεο Αηζηνπίαο απνηειεί πξνλνκηαθό πόιν έιμεο γηα επελδπηέο από ηελ Ιλδία, ε 

Μαδαγαζθάξε γηα επελδπηέο από ηε Νόηηα Κνξέα, ελώ ην Σνπδάλ πξνζειθύεη ην ελδηαθέξνλ 

επελδπηώλ από ηε Σανπδηθή Αξαβία (Sassen, 2014, ζ. 33). 
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θαη πνιηηηθνύο παξάγνληεο λα θζίλνπλ θαη λα δεκηνπξγνύλ κε γεληθόηεξε εηθόλα 

ππνβάζκηζεο πνπ βξίζθεηαη ζην έιενο ησλ επελδπηηθώλ ηάζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζπκθεξόλησλ.  

Φώξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο κε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα δεζκεύνπλ ηνλ 

πξσηνγελήο ηνπο ηνκέα ζε άκεζεο μέλεο επελδύζεηο γηα εθαηό ρξνληά ρσξίο λα 

εθιάβνπλ εηπνύλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηώλ ηνπο, κνλό θαη κνλό ώζηε λα θνξεζζεί 

ε εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή ζε πιαίζηα δηαθπβέξλεζεο θαη απόιπηνπ έιεγρνπ από 

εθήκεξεο θπβεξλήζεηο κε βαζηθή ζπλέπεηα ηελ θήξπμε θάπνηνπ εκθύιηνπ πνιέκνπ 

πνπ ζα έρεη αλεπαλόξζσηεο ζπλέπεηεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ησλ ρσξώλ.  

Εικόνα 2. Χάπηηρ ηπειπωηικών πεπιοσών πος ςθίζηανηαι Land grabbing - Υθαππαγή 

 

Πηγή: http://insights.ifpri.info/                                                                                     Επεξεπγαζία Ιδία                                                

2.3 Θεωπηηική πποζέγγιζη ηος θαινομένος βάζει δεδομένων και αναλύζεων 

ζηην Υποζασάπια Αθπική 

Σρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηεο πθαξπαγήο ηα Υπνζαράξηα Αθξηθαληθά θξάηε, 

απνζθνπνύλ ζε κηα αλάπηπμε κέζα από μέλεο επελδύζεηο πνπ ηνπο απνθέξνπλ θάπνηα 

ζεκαληηθά θέξδε από ηελ κίζζσζε ησλ γαηώλ αιιά όκσο ρσξίο λα αλαινγηζηνύλ νη 

θπβεξλήζεηο ηνλ αξλεηηθό αληίθηππν ζε θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θαη πεξηβαιινληηθό 

επίπεδν (Hall 2011).  Η θύξηα απαζρόιεζε ησλ θάηνηθσλ ησλ Αθξηθαληθώλ ρώξσλ 

βξίζθεηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αγξνηηθή θαη 
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θηελνηξνθηθή παξαγσγή, αιιά κε απαξραησκέλεο κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο θαη κε 

ρακειό ηερλνινγηθό θαη αλαπηπμηαθό επίπεδν δεκηνπξγώληαο έλα κνληέιν κηαο 

''αξγήο'' νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζε πξσηόγνλεο ηερληθέο αλάπηπμεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή ζε πνιιά 

θξάηε, βξίζθεηαη αθόκα ζηα ζπάξγαλα δηόηη ε ηερλνινγηθή εμέιημε έξρεηαη κόλν κε 

ηελ κνξθή ησλ επελδύζεσλ θαη ησλ εμσγελώλ παξαγόλησλ θαη όρη από ελδνγελείο 

επελδύζεηο ζηελ ηερλνινγία πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο (Cotula 

2010). 

Σπλεπώο ππάξρεη έλα εξώηεκα ζρεηηθά κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδύζεηο πνπ 

ζπλεπάγεηαη κε ηελ κνξθή ηεο πθαξπαγήο ησλ γαηώλ. Η ζεηηθή εθηίκεζε ησλ 

επελδύζεσλ απηώλ είλαη όηη εθηάζεηο πνπ κηζζώζεθαλ από μέλνπο παξάγνληεο, έρνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα αλάπηπμεο από ηελ πιεπξά ηεο  παξαγσγηθήο γεσξγηθήο 

ηθαλόηεηαο, αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ βηνθαπζίκσλ  

Cotula, L. and Vermeulen, S. (2010).  Αθόκα αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ δεκηνπξγία βηνκεραληώλ γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ βηνθαπζίκσλ (Kyle F. Davis et. 

al. 2014). 

Σε αληίζεζε όκσο, ππάξρεη έιιεηςε πξνζνρήο ζηνπο ήδε θαηόρνπο γεο θαη ζε 

κηθξντδηνθηήηεο θαζώο παξαγθσλίδνληαη από ηα θπβεξλεηηθά θαη εμσηεξηθά 

ζπκθέξνληα ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο αθόκα θαη νη ίδηεο νη θπβεξλήζεηο δελ έρνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ιόγσ ηεο αζζελνύο ζέζεο πνπ βξίζθνληαη, θπξίσο 

ζε νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν. Σεκαληηθό αξλεηηθό ζηνηρείν είλαη θαη ε 

έιιεηςε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπλερνύο ππνβάζκηζεο ηνπ, κε 

απνςηιώζεηο δαζώλ, κε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη 

εξεκνπνίεζεο θαη δηάβξσζεο ησλ εδαθώλ (Lavers 2012). 
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Εικόνα 3. Πίνακαρ σωπών πος ςθίζηανηαι Land - Grabbing και σωπών επενδςηών. 

 

 Πηγή: http://www.theguardian.com/                                                                    Επεξεπγαζία Ιδία                                              

Σηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα θξάηε πνπ έρνπλ ηνλ ξόιν ηνπ 

επελδπηή θαη πξνζθέξνπλ άκεζεο επελδύζεηο κε ηελ κνξθή εθκίζζσζεο ησλ γαηώλ, 

ηα θξάηε πνπ δέρνληαη ηηο επελδύζεηο κε ηελ έθηαζε πνπ παξέρνπλ ζηα επελδπηηθά 

θξάηε θαη ηέινο ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ έρνπλ δεζκεύζεη ηελ θαιιηεξγήζηκε 

γε. 

 Η Ιλδνλεζία, νη Φηιηππίλεο, ε Αηζηνπία, ε Κέλπα, ε Γθάλα, ε Μνδακβίθε είλαη 

θάπνηεο από ηηο ρώξεο, από ηηο νπνίεο κηζζώλνπλ ηα εδάθε ηνπο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη βηνθαπζίκσλ. Η αλάγθε γηα αλάπηπμε ησλ ηεο εθκίζζσζεο 

ησλ γαηώλ βέβαηα έρεη πξνέιζεη ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα ιόγσ θάπνησλ ζεκαληηθώλ 

παξαγόλησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα αλαπηπγκέλα θαη ζηα ξαγδαίσο αλαπηπζζόκελα 

θξάηε αλά ηνλ θόζκν. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί θαη 

πεξηβαιινληηθνί, πην ζπγθεθξηκέλα είλαη: 

 Ανάπηςξη σωπών με μεηαβαηική οικονομία 

 Επιζιηιζηική αζθάλεια 

 Εναλλακηικέρ πηγέρ ενέπγειαρ 
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 Κλιμαηική αλλαγή και πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ (Hall 2011). 

2.4 Θεωπηηική πποζέγγιζη ηος θαινομένος με βάζη ηην ανάπηςξη σωπών με 

μεηαβαηική οικονομία, ηην επιζιηιζηική αζθάλεια και ηην ανάπηςξη ηων ΑΠΕ 

Σηελ Αθξηθή θαη ζε άιιεο κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο  ηα γεσξγηθά ζπζηήκαηα 

παξακείλνπλ ππνηππώδε θαη επηζεκαίλεηαη όηη νη ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γεο είλαη ζε κεγάιν βαζκό δύζθνιεο θαη κε αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε 

αλαπηπγκέλεο γεσξγηθέο νηθνλνκίεο ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ. Η κηθξνηδηνθηεζία, ε 

ρακειή γνληκόηεηα ηεο γεο, ε κε ζπζηεκαηηθή άξδεπζε θαη ε έιιεηςε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ηνπ γεσξγηθνύ εμνπιηζκνύ είλαη θάπνηεο από 

ηηο παξακέηξνπο πνπ νδεγνύλ ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο γεο από ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

πεξηνρώλ δεκηνπξγώληαο κεγάια επηζηηηζηηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη κείσζε ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ησλ ρσξώλ ηνπο (Richards 2013) et (Matondi 2011). 

Σρεηηθά κε ηελ πξσηνθαλή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο ππό κεηάβαζε ρώξεο (Ιλδία, 

Κίλα θαη Βξαδηιία) έρεη νδήγεζε ζε ηαρεία αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα ελέξγεηα. Οη 

θαηαλαισηέο ζηηο ρώξεο απηέο απαηηνύλ έλα πςειόηεξν βηνηηθό επίπεδν θαη 

αλαδεηνύλ ηελ επίζπεπζε γηα λα θαιύςνπλ ηε δηαθνξά κε ηα δπηηθά πξόηππα 

επεκεξίαο (Borras et Hall 2011). Ο ζπλδπαζκόο ηεο αύμεζεο ησλ δηεζλώλ ηηκώλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ε δήηεζε γηα βηνθαύζηκα, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ε 

αζηηθνπνίεζε νδεγνύλ ζε κηα παγθόζκηα θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε  πνπ 

ζεκαίλεη όηη νη επελδύζεηο απηέο ζα απμεζνύλ ζε ζπνπδαηόηεηα ζην κέιινλ (Borras 

et Hall 2011). 

Σε πνιιά πιαίζηα, ε κεγάιεο θιίκαθαο εμαγνξά ηεο γεο, έρεη αλαλεσκέλν ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγξνηηθή θαιιηέξγεηα κε βάζε ηε γεσξγία, ε νπνία επίζεο 

ηξνθνδνηείηαη από ζθεπηηθηζκό ζρεηηθά κε ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κεραληζκώλ 

ηεο αγνξάο θαη ηνπ εκπνξίνπ πξνο ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο ζε βαζηθά 

ηξόθηκα. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε πεπνίζεζε όηη ε παξαγσγή κεγάιεο θιίκαθαο κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ γεσξγηθνύ ηνκέα (Hall 2011).  

Όπσο o Cotula (2010) παξαηεξεί, ηα βηνθαύζηκα είλαη πξντόληα ελόο παγθνζκίνπ 

νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, αληαιιαγήο θαη θαηαλάισζεο πνπ παξέρεη 

δηαθνξεηηθά πξόηππα θαη  νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπκκαρίεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, 
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ππό κεηάβαζε ρώξεο πξνζπαζνύλ λα επηηύρνπλ αλάπηπμε, κέζσ νηθνλνκηθώλ θαη 

παξαγσγηθώλ δεζκώλ κε ηελ Αθξηθή (Cotula et Vermeulen 2010). 

Σρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο κίαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο κίζζσζεο γαηώλ κεηαμύ 

ελόο θξάηνπο θαη κηαο άκεζεο μέλεο επέλδπζεο δεκηνπξγνύληαη δξαζηεξηνπνηνύκελα 

επελδπηηθά ζρήκαηα θαη εθηείλνληαη ζε έλα επξύ θάζκα, από θαζαξά δηαθξαηηθέο 

ζπκθσλίεο,
2
 κε ηελ κνξθή επελδύζεσλ ακηγώο ηδησηηθώλ θεθαιαίσλ.  Σην ελδηάκεζν, 

ππάξρεη κηα πιεζώξα επελδπηηθώλ ζρεκάησλ από επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζε 

άκεζν θξαηηθό έιεγρν, θξαηηθά επελδπηηθά ηακεία (sovereign wealth funds) θαη 

θνηλνπξαμίεο (joint ventures) δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ (Cotula, 

2009, ζ. 34-39).
3
  

Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη ρώξεο ππνδνρήο θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε θαη ηε δηεπθόιπλζε ησλ ππνςήθησλ επελδπηώλ. Έηζη, παξαηεξείηαη ηε 

ζύζηαζε θπβεξλεηηθώλ θνξέσλ, όπσο π.ρ. ε Ethiopian Investment Commission 

(EIC), ε Tanzanian Investment Commission (TIC) ή θαη ησλ «ππεξεζηώλ κηαο 

ζηάζεο» (one-stop shops) ζηε Γθάλα θαη ην Μάιη, νη νπνίεο δηεπθνιύλνπλ ηνπο 

επελδπηέο ζε όιε ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο επελδύζεσλ (Cotula et Vermeulen 

2010). 

Από ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ εθηάζεσλ πξνο κίζζσζε, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα 

ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κε άιινπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο θαη ηνπηθέο αξρέο, ζηελ 

εμέηαζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ηε δηακόξθσζε ελόο γεληθνύ πιαηζίνπ ζπκθσλίαο 

κέρξη λα θηάζνπκε ζηελ  ηειηθή ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο επέλδπζεο (Cotula, 2009, 

ζ. 67-68). 

                                                           
2
 Τέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπκθσλία κεηαμύ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Σπξίαο θαη ηνπ Σνπδάλ ην 2002 

γηα ηελ εθκίζζσζε γεο ζην Σνπδάλ  δηάξθεηαο 50 εηώλ (Cotula, 2009, ζ. 35). 
3
 Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη ε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηώλ επελδπηώλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αγξνβηνκεραλία. 

Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε αλαθιεζείζα επέλδπζε ηεο εηαηξείαο Daewoo γηα ηελ 

εθκίζζσζε έθηαζεο 1.3 εθαηνκκπξίσλ εθηαξίσλ ζηε Μαδαγαζθάξε, κε ζθνπό ηελ παξαγσγή 

αξαβόζηηνπ θαη θνηληθειαίνπ γηα εμαγσγή ζηε Νόηηα Κνξέα (The Guardian, 03/07/2009). Δπελδύζεηο 

όπσο απηή δείρλνπλ ην ελδηαθέξνλ δηαθνξνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ επελδύζεσλ, 

ηδίσο ζε πεξηόδνπο  θξίζεσλ θαη ξεπζηόηεηαο ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία. 
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Δπίζεο, δεδνκέλνπ ηνπ καθξνρξόληνπ ραξαθηήξα ησλ επελδύζεσλ, νη εζληθέο 

θπβεξλήζεηο θαη νη θξαηηθνί θνξείο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο επελδπηέο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ καθξνπξόζεζκσλ ζπκθεξόλησλ ηνπο. Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

ππνγξαθήο ζπκθσληώλ γηα κεραληζκνύο πξνζηαζίαο επελδπηώλ από ελδερόκελεο 

αξλεηηθέο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπο, 

(Investment to State Dispute Settlement - ISDS).  Με ηηο ζπκθσλίεο απηέο, νη 

επελδπηέο απνθηνύλ ην δηθαίσκα λα πξνζθύγνπλ θαηά ησλ θξαηώλ, εάλ ηα ηειεπηαία 

ζειήζνπλ λα αιιάμνπλ πνιηηηθέο π.ρ. σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ 

κηζζώλ ή ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ζίγνληαο ηα επελδπηηθά 

ζπκθέξνληα (Cotula, 2009, ζ. 87-89). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, νη θξαηηθνί θνξείο επηδηώθνπλ, ζε ηππηθό πιαίζην, λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ην ζεβαζκό ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρώλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

επέλδπζε. Έηζη, πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ειεύζεξεο, κε πξόηεξε 

πιεξνθόξεζε ζπλαίλεζεο
4
, αιιά θαη ε θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ ζε ρξήκα ή ζε είδνο 

(π.ρ. πνζνζηό ηεο εηήζηαο παξαγσγήο απνδίδεηαη ζην θξάηνο ή ηηο ηνπηθέο 

θνηλόηεηεο), ελώ πξνηείλεηαη ε πξόζιεςε εξγαηώλ πξνεξρόκελσλ από ηηο θνηλόηεηεο 

γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έλαληη κηζζνύ (Cotula, 2009, ζ. 81-83). 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηέο νη πξνβιέςεηο είηε δελ ηεξνύληαη, είηε εθαξκόδνληαη 

ειιηπώο ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο, θαζώο κέζσ θαη απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαπαξάγνληαη αζπκκεηξίεο ηζρύνο κεηαμύ εζλνηηθώλ νκάδσλ, θνηλσληθώλ ηάμεσλ 

θαη θύινπ. Άιισζηε, σο ηνπηθή θνηλσλία ζεσξνύληαη νη ειηθησκέλνη άξξελεο ησλ 

θνηλνηήησλ θαη νη ηνπηθνί αμησκαηνύρνη (εγέηεο θπιώλ ή ηνπηθώλ θνκκάησλ), νη 

νπνίνη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη παξόληεο ήδε από ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ζπλαληήζεηο. Σηηο δηαδηθαζίεο δηαιόγνπ δελ θαινύληαη αληηπξόζσπνη ησλ 

πξαγκαηηθώλ ρξεζηώλ ηεο πεξηνρήο ή θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ πιήηηνληαη από ηηο 

επελδύζεηο (Cotula et Vermeulen 2010).  

                                                           
4
 Πξόθεηηαη γηα ηελ αξρή Free, Prior to Consent (FPIC) πνπ βαζίδεηαη ζην άξζξν 32 ηεο Γηαθήξπμεο 

ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Ιζαγελώλ πιεζπζκώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη γεγελείο έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα απνδνρήο ή απόξξηςεο ελόο αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ γηα ηηο πεξηνρέο ηνπο αλάινγα κε ην 

ζεβαζκό πνπ δείρλνπλ απηά ζηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη ηα έζηκά ηνπο (Colchester and Ferrari, 

2007, όπσο αλαθέξεηαη ζην Cotula, 2009, ζ. 70). 
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Τα κέιε ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ δελ έρνπλ παξά ειάρηζηε πξόζβαζε ζε 

πιεξνθόξεζε ζε ζρέζε κε ηηο επελδύζεηο πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ, ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο αλάκεζα ζε επελδπηέο θαη θπβεξλήζεηο θαη ηνπο όξνπο πνπ ηηο 

ζπλνδεύνπλ. Δπηπιένλ, θη απηέο αθόκα νη πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο ζπλαληήζεηο κε 

ηνπο ηνπηθνύο αμησκαηνύρνπο πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο αζθπθηηθώλ ρξνληθώλ 

πιαηζίσλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, ελώ ε κε ηήξεζε θαη δεκνζηνπνίεζε πξαθηηθώλ 

δηακνξθώλεη γύξσ από απηέο έλα αδηαθαλέο πιαίζην (Cotula and Vermeulen, 2010, ζ. 

909). 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ θαη ηελ αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο, από ηελ 

θαιιηέξγεηα ηξνθίκσλ ζε θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθώλ θπηώλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

παγθόζκηα αύμεζε ησλ ηηκώλ ζηα είδε δηαηξνθήο ην 2008 δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα 

αβεβαηόηεηαο γηα ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα ησλ θξαηώλ. Ο αξηζκόο ησλ 

ππνζηηηδόκελσλ Αθξηθαλώλ απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 20% από ην 1992 έσο ην 2002, ν 

αξηζκόο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη απμεζεί πεξαηηέξσ κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

θαη ε αύμεζε ησλ παγθόζκησλ ηηκώλ ησλ ηξνθίκσλ. Απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη 

αύμεζε ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ηεο απαζρόιεζεο, θαζώο θαη ρακειόηεξεο 

ηηκέο ζηα ηξόθηκα. Απηό απαηηεί ζπλερή ζηήξημε ηεο γεσξγίαο, σο πξνο ηελ βειηίσζε 

ηεο γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο, ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ λεξνύ θαη ηελ απόδνζε ησλ 

θαιιηεξγεηώλ (Richards, Μ. 2013) et (Matondi B. et. al. 2011).  

Τα  βηνθαύζηκα αλαδεηνύληαη σο ελαιιαθηηθή ιύζε, πεγήο ελέξγεηαο, ζε κηα επνρή 

όπνπ ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ είλαη απμαλόκελε θαη γεληθά ε πεηξειατθή θξίζε ησλ 

πξνεγνύκελσλ εηώλ δεκηνύξγεζε κηα θαηάζηαζε αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ 

ελέξγεηαο. Η παξαγσγή βηνθαπζίκσλ ζπκβάιεη ζηελ κείσζε θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε 

ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη κπνξεί νξηαθά λα βειηηώζεη ηελ εζληθή ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα ησλ θξαηώλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, όκσο, είλαη πνιύ ακθίβνιν εάλ ηα 

βηνθαύζηκα κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ύθεζεο ηεο θξίζεο ηνπ θιίκαηνο θαζώο 

ζπκβάινπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο  (Giovannetti et Ticci 2015). 

Ωζηόζν, ηα βηνθαύζηκα λα απνηειέζνπλ παξάγνληα θηλδύλνπ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε 

ηελ επηθείκελε παγθόζκηα ππεξζέξκαλζε. Η επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη απνθαιύςεη 
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όηη θάζε ηύπνο κνλάδα παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ πνηθίιιεη ζεκαληηθά όζνλ αθνξά 

ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Καζώο δαζώδεηο 

πεξηνρέο αλά ηελ πθήιην ζα αιιάμνπλ ηελ ρξήζε ηνπο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο 

πεξηνρέο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ κε απνηέιεζκα λα ραζνύλ ζεκαληηθέο δεμακελέο 

απνξξόθεζεο ηνπ άλζξαθα, θαη πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζηελ 

αύμεζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Thomas et Meyfroidtc 2013). 

Σε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ ελέξγεηα, ζην πιαίζην ηεο ζεώξεζεο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο σο παγθόζκην πξόβιεκα, δηαπηζηώλεηαη όηη έλα κέξνο ησλ ζπκθσληώλ 

εθκίζζσζεο γαηώλ ζε αθξηθαληθέο ρώξεο απνζθνπεί ζηελ αλαδάζσζε εθηάζεσλ γηα 

ηελ απνξξόθεζε αέξησλ ξύπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πέξα από ηελ απνςίισζε δαζηθώλ 

εθηάζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία εθηάζεσλ θαιιηεξγήζηκεο γεο (Thomas et Meyfroidtc 

2013). 

Οη πνιηηηθέο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο κέζσ ησλ κεραληζκώλ ηεο αγνξάο 

θαηαιήγνπλ ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ραξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα ην εκπόξην αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη σζνύλ έλα άιιν ζύκπιεγκα 

θνξέσλ κε ηελ ελεξγό εκπινθή κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ ζηελ απόθηεζε θαη 

πεξίθξαμε γαηώλ ζεσξνύκελσλ σο ‘θελέο’ γαίεο ζε εδάθε αθξηθαληθώλ ρσξώλ 

(White et. al., 2012, ζ. 629). 

Αθόκα ε παξαγσγή βηνθαπζίκσλ επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ησλ παξαδνζηαθώλ 

θαιιηεξγεηώλ ζηα ηξόθηκα,  απμάλνληαο έηζη πεξαηηέξσ ηηο παγθόζκηεο ηηκέο ησλ 

αγαζώλ ζίηηζεο. Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ε ηαρεία αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο 

βηνθαπζίκσλ ζα επεξεάζεη ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα ζε εζληθό επίπεδν θπξίσο ζηηο 

ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηα εηζνδήκαηα. Απηό επεξεάδεη άκεζα ηα αζζελέζηεξα 

θνηλσληθά ζηξώκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. 

Οπζηαζηηθά εθηάζεηο πνπ δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηξνθίκσλ 

αιιάδνπλ ρξήζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθώλ θπηώλ θαη 

θαιιηεξγεηώλ πνπ έρνπλ ζαλ θύξην γίλσκα ηελ ελέξγεηα κε ζπλέπεηεο θαηαζηξεπηηθέο 

σο πξνο ην πεξηβάιινλ σο έλα βαζκό αιιά ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα σο πξνο ηελ 

επηζηηηζηηθή αζθάιεηα ησλ θάηνηθσλ ηεο πεξηνρήο.  
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Η παξαγσγή βηνθαπζίκσλ αιιάδεη επίζεο ην παξαδνζηαθό αγξνηηθό ηνπίν, πνπ 

νδεγείηαη ζε κνλνθαιιηέξγεηα ελεξγεηαθώλ θπηώλ πνπ είλαη θαη πην επηθεξδήο θαη 

αζθαιήο από ζέκα παξαγσγηθόηεηαο. Βεβαία ππάξρεη αλάγθε γηα ζπληνληζκέλε 

δξάζε ζε παγθόζκην επίπεδν ζρεηηθά κε ηνλ θαιύηεξα δπλαηό ηξόπν αληηκεηώπηζεο 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ, ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηα πξνο ην 

δελ ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθώλ θέληξσλ. Ωζηόζν, κέρξη ζηηγκήο νη 

πεξηζζόηεξεο ζπζηάζεηο θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο είλαη εζεινληηθήο θύζεο θαη 

θαίλεηαη λα έρνπλ κηθξή επίδξαζε ζηελ πξαγκαηηθέο πξαθηηθέο (Cotula, 2009, ζ. 81-

83). 
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3.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΟ 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

πθαξπαγήο ησλ γαηψλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, ζα  ζηεξηρηεί θαηά 

βάζε ζε εκπεηξηθφ θαη πνζνηηθφ επίπεδν κε δεδνκέλα απφ δηάθνξεο επηζηεκνληθέο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα γίλεη ρξήζε δεδνκέλσλ κε βάζε ηελ πεξηνρή κειέηεο, ηελ ζχζηαζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ζε ηνκείο φπσο αλεξγία θαη εθπαίδεπζε, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

θξαηψλ, ην κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ κε βάζε ην πνζνζηφ πθαξπαγήο αλά ρψξα, ηα 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. ε 

ηερληθφ επίπεδν θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS ζα δεκηνπξγεζνχλ κε 

βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξναλαθέξζεθαλ θάπνηεο ζπζρεηίζεηο, κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ κε ην εξγαιείνπ ζπζρέηηζεο ηνπ SPSS correlation ηνπ Spearman θαη 

θάπνηεο γξακκηθέο παιηλδξνκήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο καο. Σέινο ζα 

αλαθεξζνχλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο εξεπλάο κε 

γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα ηφζν ζε πεξηγξαθηθφ θαη εκπεηξηθφ επίπεδν φζν θαη 

ηερληθφ. 

3.1 Πεξηνρέο Μειέηεο 

Οη πεξηνρέο κειέηεο ηεο έξεπλαο  πνπ ζα εμεηαζζεί κε βάζε ηελ έμαξζε ηνπ 

θαηλφκελνπ ηεο πθαξπαγήο ησλ γαηψλ είλαη θαηά πιεηνςεθία νη ρψξεο ηεο 

ππνζαράξηαο Αθξηθήο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθνξάο θαη 

ζηνλ ράξηε. Ωζηφζν νη ρψξεο πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζην ζχλνιν ηνπο έρνπλ επαξθή 

ζηνηρεία γηα ηελ αλάιπζε ηνπο, φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηελ εηήζηα κειέηε ηνπ 

Africa Agriculture Status Report γηα ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο. Οπζηαζηηθά νη ρψξεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη έρνπλ απνδεδεηγκέλα ζηνηρεία πθαξπαγήο θαη εθκίζζσζεο ησλ γαηψλ 

ηνπο, ζε αληίζεζε κε άιια θξάηε πνπ κπνξεί λα δέρνληαη land grabbing αιιά κελ 

ππάξρνπλ θαη λα κελ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηνηρεία θαη αλαιπηηθά δεδνκέλα γηα ηηο 

ρψξεο απηέο. 
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Χάπηηρ 1: Σύνολο ηων Υποζασάπιων Αθπικανικών σωπών πος δέσονηαι land grabbing με ζηοισεία βάζη 

ηηρ εηήζιαρ αναθοπάρ ηος Africa Agriculture Status Report 

 

  Πηγή: Google maps                                                                                                        Επεξεπγαζία Ιδία 
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Πίνακαρ 1: Πίνακαρ Υποζασάπιων Αθπικανικών σωπών πος δέσονηαι land grabbing με ζηοισεία βάζη 

ηηρ εηήζιαρ αναθοπάρ ηος Africa Agriculture Status Report                         

Ολνκαζία Έθηαζε αλά Km2 Πιεζπζκόο 
Ππθλόηεηα αλα 

Km2 

Πξωηεύνπζα 

ρώξαο 

 Αθηή 

Διεθαληνζηνχ 
322.460 22.671.331 70,3 Γηακνπζζνχθξν  

 Γθάκπηα 11.300 1.882.450 166,6 Μπαλδνχι  

 Γθακπφλ 267.667 1.802.278 6,7 Ληκπξβίι  

 Γθάλα 239.460 28.308.301 118,2 Άθθξα  

 Γνπηλέα 245.857 10.523.261 42,8 Κνλαθξί  

 Κακεξνχλ 475.440 23.248.044 48,9 Γηανπληέ  

 Κέλπα 582.650 48.467.000 83,2 Νατξφκπη  

 Λατθή 

Γεκνθξαηία ηνπ 

Κνλγθφ 

2.345.410 82.243.000 35,1 Κηλζάζα  

 Ληβεξία 111.370 4.730.000 42,5 Μνλξφβηα  

 Μαδαγαζθάξε 
587.040 22.434.363 38,2 Αληαλαλαξίβν  

 Μαιάνπη 118.480 18.299.000 154,4 Ληιφλγθνπε  

 Μάιη 1.240.000 18.690.000 15,1 Μπακαθφ  

 Μνδακβίθε 801.590 27.128.530 33,8 Μαπνχην  

 Μπελίλ 112.620 11.186.785 99,3 Πφξην-Νφβν  

 Νηγεξία 923.768 191.836.000 207,7 Ακπνχδα  

 Νφηην 

νπδάλ 
619.745 13.096.000 21,1 Σδνχκπα 

 Οπγθάληα 236.040 36.860.700 156,2 Κακπάια  

 ελεγάιε 196.190 15.256.346 77,8 Νηαθάξ  

 ηέξα Λεφλε 71.740 7.075.641 98,6 Φξίηανπλ  
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 νπδάλ 1.861.484 40.782.742 21,9 Υαξηνχκ  

 Σαλδαλία 945.087 50.142.938 53,1 Νηνληφκα  

 Σζαλη 1.284.000 14.965.000 11,7 Νηδακέλα  

 Γεκνθξαηία 

ηνπ Κνλγθφ 
342.000 4.866.000 14,2 Μπξαδαβίι  

  Εάκπηα 752.618 16.212.00 17.2 Λνπζάθα 

Πηγή: Google - Wikipedia                                                                                                Επεξεπγαζία Ιδία 

Οπζηαζηηθά ην ζχλνιν ησλ ηεο Αθξηθήο κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ απφ ηελ 

απνηθηνθξαηία έρνπλ δερζεί κε δηθηά ηνπο πάληα πξνηξνπή, ηηο άκεζα μέλεο 

επελδχζεηο κε ηελ κνξθή ηεο δέζκεπζεο ησλ εθηάζεσλ κε ηελ πνιηηηθή ηεο 

ελνηθίαζεο κέζσ Leasing. Σν απνηέιεζκα ηνπ θαηλφκελνπ φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

ράξηε βξίζθεηαη ζε έμαξζε, θαζψο πάλσ απφ ην 70% ησλ θξαηψλ ηεο Αθξηθήο 

βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο λέν θηιειεχζεξεο ππνηέιεηαο κε ηηο επινγίεο ησλ 

θπβεξλήζεσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θξαηψλ 

κέζα απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία. 

Σν κέγεζνο ησλ θξαηψλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ηα θξάηε 

πνπ έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ελνηθηαζηή θαζψο δπηηθά θξάηε κε πνιχ κηθξή έθηαζε 

δεζκεχνπλ εθηάζεηο πνπ ηζνδπλακνχλ κε ην κέγεζνο ηνπο, θαη αλαπηχζζνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αγξνηηθή ηνπο παξάγσγε θαη ηηο εμαγσγέο ζε αγξνηηθά πξντφληα 

ελψ ε φιε δηαδηθαζία γίλεηαη ζε έλα άιιν μέλν θξάηνο πνπ βξίζθεηαη ζε άιιε ήπεηξν. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ηνπ Βειγίνπ, ηνπ 

Καηάξ, ηνπ Κνπβέηη θαη ηνπ Μπαρξέηλ πνπ δεζκεχνπλ ηεξάζηηεο εθηάζεηο γηα ηελ 

παξάγσγε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. 

3.2 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηωλ Τπνζαράξηωλ θξαηώλ θαη ηνκείο νηθνλνκίαο, 

απαζρόιεζεο, βηνηθαλόηεηαο θαη αλεξγίαο 

Σν ζχλνιν ρσξψλ ηεο Αθξηθήο ζε επίπεδν νηθνλνκίαο ζηεξίδνληαη ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα θαη θπξίσο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζηελ θηελνηξνθία, ελψ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θάπνηα θξάηε έρνπλ αλαπηχμεη βηνκεραλία αιιά ειαθξηάο κνξθήο θαη 

φρη ζε κεγάιν επίπεδν. Κπξίσο ηα θξάηε πνπ βξίζθνληαη αθφκα ζηελ ζθαίξα 
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επηξξνήο ησλ απνηθηνθξαηψλ παξνπζηάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο κνξθή βηνκεραλίαο. Σν 

ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ζαλ θχξηα απαζρφιεζε έρνπλ ηελ γεσξγία θαη ηελ 

θηελνηξνθία φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

θαηνίθσλ θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεηψδε επίπεδα κφξθσζεο, πεξίζαιςεο, ηερλνινγίαο θαη άιισλ ππεξεζηψλ πνπ 

λα βνεζνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα αλά θξάηνο πνπ δέρεηαη ηελ πνιηηηθή ησλ πθαξπαγψλ, 

παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο ζρεηηθά κε ηελ θχξηα απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηα 

επίπεδα αλεξγίαο θαη ηα επίπεδα βηνθνηλφηεηαο
1
 αλά ρψξα, δειαδή ην πνζνζηφ πνπ 

θάζε θξάηνο κπνξεί λα νξηζηεί βηψζηκν απφ νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο άπνςεο 

θαη απφ ζέκα επάξθεηαο ηεο γεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

Πίνακαρ 2 : Πίνακαρ οικονομικών & πληθςζμιακών δεδομένων ηων Υποζασάπιων Αθπικανικών σωπών 

πος δέσονηαι land grabbing                         

Ολνκαζία Υώξαο Πιεζπζκόο ΑΕΠ $ δηο Κύξηνο ηνκέαο 

απαζρόιεζεο 

Αλεξγία % 

Αθηή 

Ειεθαληνζηνύ 

22.671.331 3.316 πξσηνγελήο 9.5 

Γθάκπηα 1.882.450 1.646 πξσηνγελήο 30.1 

Γθακπόλ 1.802.278 18.639 πξσηνγελήο 20.5 

Γθάλα 28.308.301 4.266 πξσηνγελήο 6.3 

Γνπηλέα 10.523.261 1.214 πξσηνγελήο 1.8 

Κακεξνύλ 23.248.044 3.144 πξσηνγελήο 4.6 

Κέλπα 48.467.000 3.208 πξσηνγελήο 9.2 

Λαϊθή Δεκνθξαηία 

ηνπ Κνλγθό 

82.243.000 770 πξσηνγελήο 3.8 

Ληβεξία 4.730.000 873 πξσηνγελήο 4.2 

                                                           
1
Βηνηθαλφηεηα ή Παγθφζκην Δθηάξην: Πνζνηηθφο παξάγνληαο πνπ ππνινγίδεη ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο 

αλά επηθάλεηα γεο ζε θπζηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλαο 

ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο γεο ζε παξαγσγηθή βάζε. Δλδεηθηηθά ε 

θέξνπζα βηνηθαλφηεηα απμήζεθε απφ 17 ζηξέκκαηα / άηνκν ην 1961, ζε 32 ζηξέκκαηα / άηνκν ην 

2010 θαζψο ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο απμήζεθε θαηά 3,9 δηο θαηνίθνπο. 
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Μαδαγαζθάξε 22.434.363 1.462 πξσηνγελήο 2.2 

Μαιάνπη 18.299.000 1.124 πξσηνγελήο 6.7 

Μάιη 18.690.000 2.199 πξσηνγελήο 8.5 

Μνδακβίθε 27.128.530 1.186 πξσηνγελήο 22.3 

Μπελίλ 11.186.785 2.112 πξσηνγελήο 1.1 

Νηγεξία 191.836.000 6.108 πξσηνγελήο 5.8 

Οπγθάληα 36.860.700 2.002 πξσηνγελήο 3.6 

ελεγάιε 15.256.346 2.451 πξσηνγελήο 9.3 

ηέξα Λεόλε 7.075.641 1.577 πξσηνγελήο 9 

νπδάλ 40.782.742 4.344 πξσηνγελήο 13.6 

Σαλδαλία 50.142.938 2.904 πξσηνγελήο 5.6 

Σζαλη 14.965.000 2.622 πξσηνγελήο 3.6 

Δεκνθξαηία ηνπ 

Κνλγθό 

4.866.000 1.214 πξσηνγελήο 7.2 

Ζάκπηα 15.500.000 3,868 πξσηνγελήο - 

δεπηεξνγελήο 

10,1 

Πηγή: heritage.org                                                                                                           Επεξεπγαζία Ιδία 

 

Πίνακαρ 3 : Πίνακαρ δεδομένων με βάζη ηον πςθμό ανάπηςξηρ και ηων FDI  ηων Υποζασάπιων 

Αθπικανικών σωπών  

Ολνκαζία Υώξαο Ρπζκόο 

αλάπηπμεο 

% 

Ρπζκόο αλάπηπμεο 

ζε 5 έηε % 

Εηζξνέο άκεζωλ μέλωλ 

επελδύζεωλ FDI $ 

Αθηή Ειεθαληνζηνύ 8,6 6,3 430,2 m 

Γθάκπηα 4,4 2,1 10,6 m 

Γθακπόλ 4 5,3 623,9 m 

Γθάλα 3,5 7,6 3,2 b 

Γνπηλέα 4,8 3,1 18,5 m 

Κακεξνύλ 5,9 5,2 620,1 m 
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Κέλπα 5,6 5,5 1,4 b 

Λαϊθή Δεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό 7,7 7,9 1,7 b 

Ληβεξία 0 5 512,3 m 

Μαδαγαζθάξε 3 2,6 517,5 m 

Μαιάνπη 3 4,1 142,2 m 

Μάιη 6,1 3,7 152,9 m 

Μνδακβίθε 6,3 7 3,7 b 

Μπελίλ 5,2 5,2 229,3 m 

Νηγεξία 2,7 4,7 3,1 b 

Οπγθάληα 5 4,7 1,1 b 

ελεγάιε 6,5 4,2 345,2 m 

ηέξα Λεόλε - 21.5 5 518,7 m 

νπδάλ 3,5 1,2 1,7 b 

Σαλδαλία 7 6,8 1,5 b 

Σζαλη 1,8 4,7 600,2 m 

Δεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό 2,5 4 1,5 b 

Ζάκπηα 3,6 5,4 1,7 b 

Πηγή: heritage.org                                                                                                          Επεξεπγαζία Ιδία 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηε φηη ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη επί ηεο 

νπζίαο έρνπλ άκεζε εμάξηεζε απφ εμσηεξηθέο θεθαιαηνπρηθέο ξνέο θαζψο ε είζνδνο 

ησλ FDI απνηειεί ηελ βαζηθή πεγή γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμεο ηνπο θαη ηελ πξφνδν ηνπο. Ο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο θαη 

καθξνπξφζεζκα ζε πέληε ρξφληα παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο ζε φια ηα θξάηε ιφγσ ηεο 

αλαπηπζζφκελσλ ηάζεσλ ππάξρνπλ ζηηο ρψξεο απηέο θαη ιφγσ ησλ μέλσλ 

επελδχζεσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά κεηαιιάζζνληαο θαη κεγεζχλνληαο ηελ 

κεηαβαηηθή ηνπο νηθνλνκία γηα ηα επέκελα ρξφληα ρσξίο φκσο λα ππάξρεη 

ζηαζεξφηεηα θαη πξνγξακκαηηζκφο. χλεζεο θαηλφκελν ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρψξσλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ βξαρππξφζεζκα άικαηα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ε αλάπηπμεο 

αιιά ρσξίο λα ππάξρνπλ νη ζσζηέο βάζεηο γηα ηελ καθξνπξφζεζκε ηήξεζε ηνπο. 
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Πίνακαρ 4 : Πίνακαρ μεηαβολήρ ηηρ βιοικανόηηηαρ ηων ςθαππαγμένων Υποζασάπιων Αθπικανικών 

κπαηών 

Land - Grabbed 

ρώξεο 

Αξρηθή βηνηθαλόηεηα 

ζε ha 10
5 

Δεζκεπκέλε 

βηνηθαλόηεηα ζε ha 10
5
 

Υακέλε βηνηθαλόηεηα 

πνζνζηό % 

Γθάκπηα 18.15 3.43 18.9 

Κνλγθφ 54.05 1823.39 2.96 

Αηζηνπία 18.67 537.04 3.5 

Γθακπφλ 2.87 425.87 0,67 

Γθάλα 3.54 295.81 1,2 

Γνπηλέα 2.04 302.22 0,68 

Ληβεξία 7.83 108.35 7,23 

Μαδαγαζθάξε 5.26 581.86 0,9 

Μάιη 4.44 300.87 1,47 

Μνδακβίθε 14.73 503.05 2,93 

Νηγεξία 10.27 1693.53 0,61 

Γεκνθξ. Κνγθφ 6.84 472.93 1,45 

ελεγάιε 1.37 171.34 0,9 

ηέξξα Λεφλε 94.60 10.16 10.74 

Εηκπάκπνπε 0.06 92.05 0,06 

νπδάλ 25.91 796.54 3.25 

Σαλδαλία 432.01 21.60 5.0 

Οπγθάληα 257.41 16.89 6.60 

Εάκπηα 0.87 287.75 0,3 

Μπελίλ 3.26 87.94 3.7 

Κακεξνχλ 3.83 366.43 1,04 
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Αθηή 

Διεθαληνζηνχ 
1.05 337.81 0,31 

Πηγή: Coscieme, L.et.al (2015)                                                                                       Επεξεπγαζία Ιδία 

3.3  Πνζνηηθά ζηνηρεία εθκηζζωκέλωλ εθηάζεωλ ηωλ Τπνζαράξηωλ θξαηώλ θαη 

βαζηθά είδε θαιιηέξγεηαο 

ηελ πεξίπησζε ησλ Τπνζαράξησλ αθξηθαληθψλ θξαηψλ πνπ εμεηάδεηαη, ην 

θαηλφκελν παξαηεξείηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαζψο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θξαηψλ 

δέρνληαη ηηο άκεζεο μέλεο επέλδπζεο κε ηελ κνξθή ηεο εθκίζζσζεο ησλ γαηψλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν. Σα Τπνζαράξηα Αθξηθαληθά θξάηε κε αξγά αλαπηπζζφκελε θαη 

κεηαβαηηθή νηθνλνκία θαη ακθηιεγφκελνπο θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο δέρνληαη ηελ 

εηζξνή επελδχζεσλ κε απηή ηελ κνξθή θαζψο κνλαδηθή ηνπ αλαπηπμηαθή δηέμνδνο ηα 

ηειεπηαία 60 ρξνληά είλαη νη επελδχζεηο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη 

αλαπηπγκέλα νηθνλνκηθά θξάηε (Africa Agriculture Status Report 2014). 

Ωζηφζν ε κίζζσζε ησλ γαηψλ κπνξεί λα θαίλεηαη ζαλ κηα ιχζε πξνο ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε αιιά νη εθηάζεηο πνπ εθκηζζψλνληαη είλαη απνθιείζηεθα θαη κφλν 

γηα ηνλ εγρψξην πιεζπζκφ θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ επηζηηηζηηθψλ ηνπ αλαγθψλ. Ο 

κχζνο ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηεο γεο ζηηο αθξηθαληθέο ρψξεο θαη φηη κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα πεγή εζφδσλ απφ εμσηεξηθέο επελδχζεηο έρεη δηνγθσζεί ρσξίο φκσο 

λα δνζεί ε απαξαίηεηε πξνζνρή πξνο ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Καζψο ην πνζνζηφ 

ππνζηηηζκνχ ησλ Τπνζαράξησλ αθξηθαλψλ θάηνηθσλ αλέβεθε ζην 20% απφ ην 1960 

έσο ην 2000 θαη φπσο πξναλαθέξζεθε κε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηελ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ζηα είδε δηαηξνθήο ην 2008 ην πνζνζηφ έρεη απμεζεί άξδελ. 

Σα θξάηε πνπ δέρνληαη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο κέζσ κίζζσζεο ηεο γεο είλαη 

ζηελ πιεηνςεθία θξάηε κε κεγάιεο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο πνπ ιφγσ, ηεο αξγήο 

νηθνλνκηθήο ηνπο αλάπηπμεο ηνπο, ηεο έιιεηςεο αγξνηηθνχ θαη γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ 

αιιά θαη ηεο κηθξνηδηνθηεζίαο εθκηζζψλνπλ κεγάιεο εθηάζεηο γεο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα αγξνηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ελεξγεηαθψλ θπηψλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ βηνθαπζίκσλ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο φπνπ κηζζψλνληαη κεγάιεο 

εθηάζεηο δαζψλ γηα πινηνκία θαη θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθψλ θπηψλ κέζα ζηηο δαζηθέο 
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εθηάζεηο θαζψο θάπνηα είδε ελεξγεηαθψλ θπηψλ επδνθηκνχλ ζε δαζηθφ πεξηβάιινλ 

(Africa Agriculture Status Report 2014). 

Πίνακαρ 5. Πινάκαρ Land - Grabbed σωπών και ποζοζηά εκμιζθωμένων εκηάζεων -  είδη καλλιέπγειαρ 

Land - Grabbed 

ρώξεο 

Πνζνζηό έθηαζεο αλα 

ρώξα % 

Εθκηζζωκέλεο 

Εθηάζεηο ha Είδε θαιιηέξγεηαο 

Μπελίλ 2% 
236,100 ha 

γηαηξφθα, καληφθα, 

θαιακπφθη, θξνχηα,ξπδη 

Κνγθφ 0.2% 401,000 ha θνηληθέιαην 

Αηζηνπία 3%
2
 

3,619,509 ha 

γηαηξφθα, καληφθα, 

θαιακπφθη, θξνχηα, ξπδη, 

ελεξγεηαθά θπηά, ιαραληθά, 

δαραξνθάιακν 

Γθακπφλ 2% 415,000 ha ελεξγεηαθά θπηά, ξχδη 

Γθάλα 4% 907,000 ha ελεξγεηαθά θπηά, γηαηξφθα 

Γνπηλέα 7% 1,608,215 ha θαιακπφθη, ζηηάξη, ξχδη 

Ληβεξία 16% 1,737,000 ha ελεξγεηαθά θπηά, ξπδη 

Μαδαγαζθάξε 1% 765,100 ha ελεξγεηαθά θπηά 

Μαιάνπη 3% 397,000 ha ελεξγεηαθά θπηά 

Μάιη 0.3% 372,167 ha ελεξγεηαθά θπηά 

Μνδακβίθε 3% 

2,700,000 ha 

Δλεξγεηαθα θπηά,  

δαραξνθάιακν, ξχδη, 

θανηζνπθ, αξαβφζηηνο, 

αλαλάο 

Νηγεξία 1% 542,500 ha γηαηξνθα, δαραξνθάιακν, ξπδη 

Γεκνθξ. Κνγθφ 2% 

670,000 ha 

ελεξγεηαθά θπηά, 

δαραξνθάιακν, ξχδη, 

θανπηζνχθ, αξαβφζηηνο 

ελεγάιε 2% 460,000 ha γηαηξνθα, δαραξνθάιακν, ξπδη 

                                                           
2
  Με θφθθηλν ρξψκα αλαθέξνληαη ηα θξάηε ζηα νπνία ππάξρεη κεγάιε εθκίζζσζε γαηψλ αλαθνξηθά 

κε ηελ έθηαζεο ηνπο θαη ηελ θέξνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο γεο 
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ηέξξα Λεφλε 7% 

501,250 ha 

ελεξγεηαθά θπηά, 

δαραξνθάιακν, ξχδη, 

θανηζνπθ, αξαβφζηηνο, 

ιαραληθά, θνηληθέιαην, 

ιεκνλφρνξην,  

Γπη. νπδάλ 4% 

2,640,000 ha 

ιαραληθά, ξχδη, ελεξγεηαθά 

θπηά, ζηηάξη, ηξηθχιιη, 

θαιακπφθη, παηάηεο, θαζφιηα, 

θξηζάξη 

νπδάλ 2% 

5,671,000 ha 

ιαραληθά, ξχδη, ελεξγεηαθά 

θπηά, ζηηάξη, ηξηθχιιη, 

θαιακπφθη, παηάηεο, θαζφιηα, 

θξηζάξη 

Σαλδαλία 3% 2,444,000 ha γηαηξνθα, δαραξνθάιακν, ξχδη 

Οπγθάληα 1% 274,990 ha ελεξγεηαθά θπηά, γηαηξφθα 

Εάκπηα 1% 634,850 ha ελεξγεηαθά θπηά, γηαηξφθα 

Κέλπα 2% 850.000 ha 
θξνχηα, ιαραληθά, 

δαραξνθάιακν, ζφγηα, 

Πηγή: https://www.grain.org                                                                                           Επεξεπγαζία Ιδία 

3.4 Πνηνηηθά ζηνηρεία εθκηζζωκέλωλ εθηάζεωλ ηωλ Τπνζαράξηωλ θξαηώλ θαη 

δείθηεο κέηξεζεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

Ζ γεσξγία αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ρεξζαίαο έθηαζεο ησλ 

Τπνζαράξησλ θξαηψλ ηεο Αθξηθάληθεο επείξνπ. Ο ξφινο ηεο είλαη θεληξηθφο ηφζν 

ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαζψο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα άιιεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Καηά ηελ κίζζσζε ησλ γαηψλ 

ζηα θξάηε ηεο Τπνζαράξηαο Αθξηθήο, ε ρξήζε ηνπο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ 

εληαηηθνπνηεκέλε θαιιηέξγεηα πξντφλησλ θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθψλ 

θπηψλ γηα βηνθαχζηκα φπσο πξναλαθέξζεθε (Richards 2013).  

 Ωζηφζν, νη γεσξγηθέο πξαθηηθέο κπνξεί λα έρνπλ δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο  θαζψο ε ππνβάζκηζε θαη ε κφιπλζε ηνπ εδάθνπο ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ 

θαη ηνπ αέξα θαη ε απψιεηα ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο κπνξεί λα είλαη 
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απνηέιεζκα αθαηάιιεισλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηα 

θξάηε απηά απφ ηελ εληαηηθνπνηεκέλε γεσξγία είλαη αλαθνξηθά: 

 Αιιαγή ρξήζεσλ γεο ζε κεγάιεο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο 

 Ρχπαλζε επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ απφ αιφγηζηε ρξήζε 

ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ - Δπηξνθηζκφο 

 Με νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ (Τπέξ - άξδεπζε) 

 Γηάβξσζε ηνπ εδάθνπο - Δξεκνπνίεζε 

 Κιηκαηηθή αιιαγή ιφγσ απνςηιψζεσλ δαζψλ θαη ππνβάζκηζεο ηνπ 

εδάθνπο 

3.5 Μέζνδνη αλάιπζεο ζηνηρείωλ θαη κεηαβιεηώλ ηωλ Τπνζαράξηωλ θξαηώλ κε 

ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ζε πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ επίπεδν, γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS, φπνπ αλαιχνληαη δεδνκέλα θαη 

κεηαβιεηέο ησλ ρψξσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα πθαξπαγήο θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη θαηά πφζν επεξεάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ηφρνο ηεο ηερληθήο αλάιπζεο είλαη ε 

δεκηνπξγίαο ελφο κνληέινπ πνπ λα πξνβιέπεη ηα επίπεδα ηεο επίπεδα επεκεξίαο θαη 

βηνηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ αλάιπζεο, κε ζθνπφ λα νδεγήζεη ηελ έξεπλα ζε 

ζπκπεξάζκαηα εάλ ην θαηλφκελν ηεο πθαξπαγήο ησλ γαηψλ έρεη αξλεηηθά ή ζεηηθά 

απνηειέζκαηα.  

ρεηηθά κε ηα δεδνκέλα παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο ζην πξφγξακκα ηνπ excell, φπνπ 

αλαθέξνληαη νη βαζηθέο κεηαβιεηέο ησλ ρσξψλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ φζνλ αθνξά ηελ 

αλάιπζε. Οη βαζηθέο κεηαβιεηέο είλαη ν πιεζπζκφο, ε έθηαζε ηεο θάζε ρψξαο ζε 

εθηάξηα, ε αλεξγία, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ν επί ηηο % ξπζκφο αλάπηπμεο, ην FDI
3
 ζε 

εθαηνκ. $ θαη ηέινο ην πνζνζηφ ηεο εθκηζζσκέλεο έθηαζεο αιιά θαη ε ζπλνιηθή 

έθηαζε ζε εθηάξηα.  

3.5.1 Σερληθή Πξνζέγγηζε κε βάζε ην πξόγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS 

Βήμα 1ο 

                                                           
3
 FDI: Αναφζρονται οι άμεςα ξζνεσ επενδφςεισ που δζχεται κάθε χώρα με την μορφή επενδυτικοφ 

κεφαλαίου  
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Με ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ηελ κε ηελ δεκηνπξγία ηζηνγξακκάησλ γηα ηελ θάζε κεηαβιεηή παξαηεξείηαη, φηη νη 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα θαλνληθή κεηαβνιή, 

θαζψο ζηελ αλάιπζε πνπ δηεμάγεηαη  νξίδεηαη σο κε παξακεηξηθή. Δπνκέλσο κε 

βάζε ηα ηζηνγξάκκαηα ησλ κεηαβιεηψλ νξίδεηαη ζαλ εξγαιείν ζπζρέηηζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ ε κέζνδνο ηνπ Spearman πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζκφ ζπζρέηηζεο 

κεηαβιεηψλ κε κε θαλνληθέο θαηαλνκέο.  

Εικόνα 4: Εθαπμογή ππογπάμμαηορ ζηαηιζηικήρ ανάλςζηρ SPSS 

 

                                                                                                 Επεξεπγαζία Ιδία 

Βήμα 2ο 

Με ηνλ νξηζκφ ηεο κεζφδνπ ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα κε 

ζθνπφ λα ππάξμεη θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαη. Απφ 

ηελ εληνιή Analyze _Correlate _ Bivariate εηζάγνληαη ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ 

ψζηε λα παξαηεξεζεί ε θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο.  
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Εικόνα 5: Εθαπμογή ππογπάμμαηορ ζηαηιζηικήρ ανάλςζηρ SPSS: Μέθοδορ Correlation 

 
                                                                                                Επεξεπγαζία Ιδία 

 

Όπνπ φπσο παξαηεξείηαη ππάξρεη θάπνηνο ζπζρεηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ κεηαβιεηή 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ κεηαβιεηή ηεο αλεξγίαο πνπ είλαη κε βάζε ηα δεδνκέλα 

απνιχησο ινγηθφ θαη ζηαηηζηηθά νξζφ, αιιά ππάξρεη θαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

κεηαβιεηήο ησλ εθκηζζσκέλσλ γαηψλ ζε εθηάξηα κε ην πνζνζηφ % ησλ 

εθκηζζσκέλσλ γαηψλ. 

Βήμα 3ο 

ηελ ζπλέρεηα θαη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ λα κελ ζπζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο δελ ππάξρεη θάπνηα πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα πξφβιεςε 

γηα ηα επφκελα ρξφληα πνπ λα έρεη ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ Τπνζαράξησλ 

ρσξψλ πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Οπζηαζηηθά ζηελ ηερληθή δηεξγαζία 

θαη αλάιπζε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS, ζα γηλφηαλ κηα πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο ελφο κνληέινπ, φπνπ ζα κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ηα επίπεδα επεκεξίαο 

θαη βηνηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ αλάιπζεο.  ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ε κεηαβιεηή ηεο ρακέλεο βηνηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ 

αλάιπζεο θαη ζαλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ, φπσο ν 

πιεζπζκφο, ε έθηαζε ηεο θάζε ρψξαο ζε εθηάξηα, ε αλεξγία, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, 
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ν επί ηηο % ξπζκφο αλάπηπμεο, ην FDI
4
 ζε εθαηνκ. $ θαη ην πνζνζηφ ηεο 

εθκηζζσκέλεο έθηαζεο θαη ε ζπλνιηθή έθηαζε ζε εθηάξηα.  

Εικόνα 6: Εθαπμογή ππογπάμμαηορ ζηαηιζηικήρ ανάλςζηρ SPSS: Μέθοδορ Regression 

 

                                                                                                                  Επεξεπγαζία Ιδία 

                                                           
4
 FDI: Αναφζρονται οι άμεςα ξζνεσ επενδφςεισ που δζχεται κάθε χώρα με την μορφή επενδυτικοφ 

κεφαλαίου  
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4.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4.1 Ανάλςζη ποζοηικών ζηοισείυν ηυν Υποζασάπιυν κπαηών ζε ηομείρ 

οικονομίαρ, ανάπηςξηρ, απαζσόληζηρ, βιοικανόηηηαρ και ανεπγίαρ 

Σρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ζα γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα ώζηε λα εληνπηζηεί ην πνζνζηό θαηά ην όπνην ην θαηλόκελν ηεο 

πθαξπαγήο ζπγθεληξώλεη πεξηζζόηεξα ζεηηθά ζηνηρεία παξά πεξηζζόηεξα αξλεηηθά, 

θαζόηη ε ηάζεηο θαη ηα δεδνκέλα πνηθίινπλ ζε δηαθόξνπο ηνκείο όπσο ε αλάπηπμε θαη 

πεξηβάιινλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηνρέο κειέηεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο θάζε ρώξαο, αλαθέξνληαη 

θνηλέο ζπληζηώζεο όζνλ αθνξά ηνλ θύξην ηνκέα απαζρόιεζεο, ηα ίδηα πεξίπνπ 

κεγέζε πξνο θαηά θεθαιήλ ΑΕΠ θαη ηηο ίδηεο πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηεο 

αλεξγίαο πνπ ππάξρνπλ αλά ρώξα. Τα πνζνζηά σζηόζν ζηνπο δείθηεο αλάπηπμεο θαη  

ζηνπο δείθηεο βηνηθαλόηεηαο θαη επεκεξίαο παξνπζηάδνπλ ην ζύλνιν ησλ ρσξώλ λα 

είλαη θαηά ην πιείζηνλ ππναλάπηπθηεο κε κεηαβαηηθέο θαη αξγέο νηθνλνκίεο, κε 

ζηνηρεηώδε ηερλνινγηθή πξόνδν θαη κε ειάρηζηεο θεθαιαηνπρηθέο ελδνγελείο ξνέο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηα επίπεδα ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΕΠ αλά ρώξα ην πόζν 

θπκαίλεηαη ζε ίδηα επίπεδα κε θάπνηεο εμαηξέζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ρώξεο απηέο 

απνηεινύλ πόινπο έιμεο επελδύζεσλ όρη κόλν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα αιιά θαη ζηελ 

κεηαπνίεζε θαη ηελ βηνκεραλία. Οη Υπνζαράξηεο απηέο ρώξεο είλαη  ζην ζύλνιν ηνπο 

ρώξεο κε πινύζην πξσηνγελή ηνκέα πνπ δελ εθκεηαιιεύεηαη από ηνπο γεγελείο 

πιεζπζκνύο θαη από ρώξεο κε κεηαβαηηθέο θπβεξλήζεηο πνπ αλαδεηνύλ ηελ 

ζηαζεξόηεηα θαη ηελ εμνπζία κέζα από ηελ εηζαγσγή μέλσλ δπλάκεσλ θαη 

θεθαιαίσλ γηα ηελ παγίσζε ηνπο, κε αληάιιαγκα πάληα βαζηθέο πινπηνπαξαγσγηθέο 

πεγέο ηεο ρώξαο. 

Η έθξπζκε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί αλά δεθαεηίεο ζηελ Υπνζαράξηα Αθξηθή 

απνηειεί θηλεηήξην κνριό γηα πξνζέιθπζε άιισλ θξαηώλ ώζηε λα εμνκαιπλζνύλ νη 

θξίζεηο θαη λα  ππάξμεη εηξήλε θαη επεκεξία ζηηο ρώξεο απηέο. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη 

νη ξνέο ησλ FDI ζε ρώξεο πνπ πξηλ από ειάρηζηό θαηξό βξηζθόηαλ ζε εκθύιην πόιεκν 

ή ζε θάπνηα κνξθή εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δηέλεμεο. 
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4.1.1 Επιπηώζειρ ζε γενικό πλαίζιο (βιοικανόηηηα, κοινυνικέρ, οικονομικέρ, 

αναπηςξιακέρ) 

Οη επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πθαξπαγήο ησλ γαηώλ ζηα Υπνζαράξηα 

Αθξηθάληθα θξάηε είλαη πνιπδηάζηαηα θαη επεξεάδνπλ ηνκείο αξρηθά νηθνλνκηθνύο, 

θνηλσληθνύο θαη ζε γεληθό πιαίζην, αλαθέξνληαη ζηελ αλαπηπμηαθή δνκή καο ρώξαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θξάηε όπσο ηα αθξηθαληθά πνπ ε νηθνλνκία ηνπο βξίζθεηαη ζε 

κεηαβαηηθό ζηάδην θαη ε αξγή αλάπηπμε ηνπο θαζηζηά εύθνιν ζηόρν γηα επελδύζεηο 

πνπ ηνπο απνδπκνύλ ηνπο εγρώξηνπο θπζηθνύο πόξνπο θαη όρη κόλν. Τνκείο όπσο ε 

ελεξγεία, ν νξπθηόο πινύηνο, ηα κεηαιιεύκαηα, ε αγξνηηθή δξαζηεξηόηεηα 

δηεπζύλνληαη από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, πνπ απνηεινύλ γηα ηα θξάηε απηά ηελ 

πξσηαξρηθή πεγή εζόδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εγρώξησλ αλαγθώλ ηνπο (Hall 2011) et 

(Cotula 2009). 

Βαζηθό γλώξηζκα ηεο εηζαγσγήο μέλσλ θαη άκεζσλ επελδύζεσλ είλαη ε έιιεηςε 

ζηαζεξόηεηαο ζε θξάηε πνπ βξίζθνληαη ππό θαζεζηώο κεηαβαηηθώλ θπβεξλήζεσλ 

θαη πνπ αλαδεηνύλ ηελ ζηαζεξόηεηα κέζσ εηζαγσγήο θεθαιαηνπρηθώλ ξνώλ γηα ηελ 

αύμεζε ησλ ηνκώλ επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ ησλ όζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αληαγσληζκνύ ζε ζρέζε κε άιια αθξηθαληθά γεηηνληθά θξάηε. Η αλάγθε κειέηεο ηεο 

εηζαγσγήο FDI θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζώο ην ζύλνιν ησλ θξαηώλ πνπ εμεηάδεηαη 

έρεη γλώξηζκα ην ρακειό πνζνζηό ζε θαηά θεθαιήλ ΑΕΠ, θαζηζηώληαο ηηο ρώξεο 

ππαλάπηπθηεο θαηά έλα βαζκό, κε απνηέιεζκα ηνκείο όπσο ε ηερλνινγία, ε 

θαηλνηνκία, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία θαη άιινη βαζηθνί ηνκείο λα βξίζθνληαη ζε ρακειά 

επίπεδα, ζηνηρείν πνπ ζεκαίλεη όηη απνηεινύλ πόιν έιμεο γηα επίδνμεο ρώξεο ώζηε λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο (Hall 2011) et (Cotula 2009). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζε θξάηε όπνπ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ή αθόκα θαη ηώξα 

καζηίδνληαλ από εκθύιην πόιεκν, νη μέλεο θεθαιαηνπρηθέο ξνέο βξίζθνληαη ζην 

δελίζ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη εμσηεξηθνί παξάγνληεο κε θξαηαηά νηθνλνκία 

εηζβάινπλ ζηελ κεηαβαηηθή νηθνλνκία ηεο εθάζηνηε ρώξαο κε ηελ θαηλνκεληθή 

δηθαηνινγία ηεο εμηζνξξόπεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ επηθείκελε επεκεξία ηεο 

ρώξαο κε απώηεξν ζθνπό πάληα ηελ παγίσζε ηνπο κε ηελ κνξθή ηεο κεηξόπνιεο 

πξνο ηελ ρώξα δνξπθόξν. Πνιηηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα αλά ηνλ 
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θόζκν θαη έρνπλ ηζρύ ζε ρώξεο κε αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο θαη ζε ρώξεο πνπ 

δηαηξέρνπλ θαηλόκελα νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ύθεζεο (Hall 2011) et (Cotula 2009). 

Με ην θαηλόκελν ηνπ land grabbing, παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θπξίσο ζηελ 

ηθαλόηαηα ησλ αθξηθαληθώλ θξαηώλ λα είλαη απηάξθεο πξνο ηελ επηζηηηζηηθή ηνπο 

αζθάιεηα. Η βηνηθαλόηεηα ησλ αθξηθαληθώλ θξαηώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα αξρίδεη θαη 

κεηώλεηαη ζε πνζνζηό ηέηνην ώζηε ν ππνζηηηζκόο ησλ θάηνηθσλ ησλ ρώξσλ απηώλ λα 

είλαη έλα ζύλεζεο θαηλόκελν (Coscieme et.al 2015). 

Η θέξνπζα βηνηθαλόηεηα ησλ θξαηώλ όπσο παξνπζηάδεηαη από ηνπο παξαπάλσ 

πίλαθεο, κεηαβάιιεηαη αηζζεηά, θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζε κεγάιν βαζκό 

αλαινγηθά πάληα θαη κε άιινπο παξάγνληεο όπσο ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ρώξαο θαη ν 

πιεζπζκόο. Η κεηαβνιή ηεο βηνηθαλόηεηαο αλαθέξεηαη ζαλ επίπησζε κε πνιιέο 

πηπρέο θαζώο ζπκβάιεη αξλεηηθά θαη ζηελ αλαπηπμηαθή δνκή κηαο ρώξαο θαη 

επεξεάδεη άκεζα ην νηθνλνκηθό θαη ην αλαπηπμηαθό θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο. (Thomas 

et Rudela, Meyfroidtc 2013).  Σε ρώξεο όπσο ηεο Υπνζαράξηαο Αθξηθήο όπνπ ν 

ππνζηηηζκόο θαη ε έιιεηςε λεξνύ είλαη θαηλόκελν ζύλεζεο θαη απμάλεηαη ρξόλν κε 

ηνλ ρξόλν θαη επηβαξύλεηαη από ηέηνηνπ είδνπο επελδύζεηο.  

Οη θπβεξλήζεηο ησλ αθξηθαληθώλ ρσξώλ ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο καθξνρξόληαο 

εθκίζζσζεο αγξνηηθώλ γαηώλ κε ηελ πξνζδνθία άληιεζεο νηθνλνκηθώλ σθειεηώλ θαη 

εμαζθάιηζεο επηζηηηζηηθήο επάξθεηαο. Ωζηόζν, νη πξνβιέςεηο απηέο δελ θαίλεηαη αλ 

ηθαλνπνηνύληαη, ελώ δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε όηη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο 

ζπλδέεηαη ζπρλά κε ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο.  

Οη εθηάζεηο γεο πνπ πεξλνύλ ζηε λνκή ησλ επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ αλ θαη 

πνζνζηηαία κηθξέο ζην ζύλνιν ηεο γεο εληνύηνηο θαηαιακβάλνπλ ηηο πιένλ 

αμηνπνηήζηκεο θαη απνδνηηθέο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Επηπιένλ, ε κε νκνηόκνξθε 

ρσξηθή θαηαλνκή ησλ επελδύζεσλ δείρλεη έιιεηςε ρσξνθνηλσληθήο δηθαηνζύλεο κε 

επηιεθηηθή πνιηηηθή από ηελ πιεπξά ησλ θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ σο πξνο ηηο 

πεξηθέξεηεο, ζηε βάζε θπιεηηθώλ θαη εζλνηηθώλ δηαθνξώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

Αηζηνπία ε καθξαίσλε αληζόηεηα κεηαμύ ησλ πςηπέδσλ θαη ηεο πεδηάδαο κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη ηελ ππνηαγή ηεο δεύηεξεο από ηελ πξώηε εθθξάδεηαη θαη ζηελ 
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πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ ζπκθσληώλ εθκίζζσζεο (Lavers, 2012, ζ. 119, 125-

126). 

Επηπιένλ, ε ζπληεινύκελε ηδησηηθνπνίεζε ησλ άιινηε θνηλώλ γαηώλ, νη νπνίεο 

εμαζθάιηδαλ ηε δηαβίσζε νιόθιεξσλ θνηλνηήησλ, νδεγεί ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνύ ζηε κηζζσηή εξγαζία, ρσξίο όκσο νη πξαγκαηνπνηνύκελεο επελδύζεηο λα 

κπνξνύλ λα ηνπο απνξξνθήζνπλ, νδεγώληαο ηνπο ηειηθά ζε κηα αβέβαηε θπγή πξνο 

ηηο πόιεηο Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο κηθξντδηνθηήηεο γεο, νη νπνίνη ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο απιώο πεξηζσξηνπνηνύληαη κελ αληέρνληαο ζηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο 

(Spieldoch and Murphy, 2009, ζ. 46).  

Ιδηαίηεξα έληνλεο είλαη νη επηπηώζεηο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο 

είλαη ζπλήζσο εθείλεο πνπ θαιιηεξγνύλ ηελ γε είηε σο θνηλή είηε σο ηκήκα 

νηθνγελεηαθήο κηθξνηδηνθηεζίαο. Παξά ην όηη κε ηηο επελδύζεηο δεκηνπξγνύληαη 

ζέζεηο κηζζσηήο απαζρόιεζεο, απηέο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη αληηζηνηρνύλ ζε 

ρακειή ρξεκαηηθή ακνηβή, αθόκα θαη έλαληη ηξνθήο, ελώ ζπρλά ζπλδένληαη κε 

θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο ή εμαλαγθαζκό ζε ηεζη 

κεηξόηεηαο (Spieldoch and Murphy, 2009, 47). 

Η ύπαξμε ησλ επηπηώζεσλ απηώλ είλαη επξέσο αλαγλσξηζκέλε ζε δηεζλέο επίπεδν κε 

ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ζεκαληηθνύο αλαιπηέο λα επηζεκαίλνπλ ηελ αξλεηηθή 

επίδξαζή ηνπο ζηε καθξνπξόζεζκε βησζηκόηεηα ησλ επελδύζεσλ. Ελώ 

ππνζηεξίδνπλ όηη ε πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ επελδύζεσλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο παγθόζκηαο επηζηηηζηηθήο επάξθεηαο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο -όπσο θαη επσθειήο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ησλ 

αθξηθαληθώλ ρσξώλ ζεσξνύλ όηη ρξεηάδεηαη ε ζέζπηζε ελόο πιαηζίνπ 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ επελδύζεσλ απηώλ (Hallam, 2011, ζ. 96-97). 

Οη πξνηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ δηθιείδεο αζθαιείαο γηα ην ζεβαζκό ησλ ηνπηθώλ 

θνηλνηήησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαθάλεηα. Καηαξρήλ, 

ζεσξείηαη αλαγθαίν νη επελδύζεηο λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ζεβαζκό ζηα 

πθηζηάκελα δηθαηώκαηα ρξήζεο ηεο γεο  αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ή κε 

θαηνρύξσζή ηνπο- πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζηκηθώλ δηθαησκάησλ θαη ηεο θνηλήο 

ηδηνθηεζίαο. Επίζεο, νη δηαπξαγκαηεύζεηο αλάκεζα ζην θξάηνο, ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη 
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ηνπο επελδπηέο πξέπεη λα γίλνληαη ζε πιαίζην δηαθάλεηαο κε πξόηεξε ελεκέξσζε, 

εκπινθή ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη ζαθείο πξνβιέςεηο γηα ηηο απνδεκηώζεηο.  

Επηπιένλ, ζπζηήλεηαη νη επελδύζεηο λα ζπκβάιινπλ ζηε δίθαηε δηαλνκή ησλ 

σθειεηώλ θαη ηελ επηζηηηζηηθή επάξθεηα ησλ ρσξώλ ππνδνρήο κε ηε δηάζεζε κέξνπο 

ηεο παξαγσγήο ζηελ εζληθή αγνξά θαη ε θαιιηέξγεηα λα γίλεηαη κε πξόλνηα γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εδάθνπο, ηεο δηαηήξεζεο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. Καηαιεθηηθά, ππνδεηθλύεηαη ε αλάγθε ζέζπηζεο 

κεραληζκώλ επηβνιήο ηνπ πιαηζίνπ δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ 

όξσλ, καδί κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ ζηνπο θνξείο 

δηαηηεζίαο ζε πεξίπησζε θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο (Meinzen and 

Markelova, 2009, ζ. 76-78) 

4.2 Ανάλςζη ποιοηικών ζηοισείυν και δεικηών μέηπηζηρ ηηρ ςποβάθμιζηρ ηος 

πεπιβάλλονηορ ζηα Υποζασάπια κπάηη 

4.2.1 Ανάλςζη ηηρ αλλαγήρ σπήζευν γηρ ζε καλλιεπγούμενερ εκηάζειρ  

Σρεηηθά κε ηελ αιιαγή ρξήζεσλ γεο ζε θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο, παξνπζηάδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκό ζηηο ρώξεο ηεο Αθξηθήο έρνπλ δερηεί Land grabbing, θαζώο ππάξρνπλ 

πεξηπηώζεηο όπνπ νη εθηάζεηο πνπ πξννξηδόηαλ γηα ηελ θαιιηέξγεηαο ηξνθήο 

αιιάδνπλ ρξήζε θαη γίλνληαη εθηάζεηο γηα θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθώλ θπηώλ όπνπ ζα  

παξάγνληαη βηνθαύζηκα. (Thomas et Rudela, Meyfroidtc 2013) Η αιιαγή απηή είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηξεηο δηαθνξεηηθνύο παξάγνληεο, α) ε αιιαγή ρξήζεο δελ ζα είλαη 

πάληα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηεο θαιιηέξγεηαο 

β) ν ρξόλνο κέρξη λα επαλέιζεη ε θαιιηεξγνύκελε έθηαζε ζηελ παξαγσγή αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ γηα ηξνθή ζα είλαη πνιύ κεγάινο θαη κε κεγάιν θόζηνο
1
 γ) ε αιιαγή ηνπ 

είδνπο γεληθά ηεο θαιιηέξγεηαο θαζώο ε βηνκεραληθή γεσξγία ζηεξίδεηαη ζηελ κνλό-

θαιιηέξγεηα (Thomas et Rudela, Meyfroidtc 2013) Μηα άιιε αιιαγή ζηηο ρξήζεηο 

γεο, είλαη ε ελαιιαγή ησλ εδαθώλ από κε ρξεζηκνπνηνύκελα, ζε εδάθε 

θαιιηεξγήζηκα είηε γηα ηελ παξαγσγή ηξνθήο είηε γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ. 

Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη κε ηελ ρξήζε 

                                                           
1
 Τα πεξηζζόηεξα από ηα ελεξγεηαθά θπηά είλαη παξαζηηηθά δηδάληα κε κεγάιν ρξόλν παξακνλήο κέζα 

ζην έδαθνο δεκηνπξγώληαο πξνβιήκαηα ζηηο κεηέπεηηα θαιιηέξγεηεο. 
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ιηπαζκάησλ θαη ληηξηθώλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πνπ κεηαβάιινπλ ηα εδάθε από κε 

παξαγσγηθά ζε γόληκα αιινηώλνληαο ηελ ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο θαη ππνβαζκίδνληαο 

ην  (Hall 2011). 

Εηθόλα 7: Πίλαθαο αιιαγήο ρξήζεσλ γεο ζε εθηάζεηο ζηηο Υπνζαράξηεο ρώξεο 

 

Πεγή: Ruth Hall (2011)                                                                  Επεμεξγαζία Ιδία 

Εηθόλα 8:  Χάξηεο αιιαγή ρξήζεσλ γεο ζε εθηάζεηο ζηηο Υπνζαράξηεο ρώξεο 

 

 Πεγή: Ruth Hall (2011)                                                                       Επεμεξγαζία Ιδία 

4.2.3 Ρύπανζη επιθανειακών και ςπογείυν ςδάηυν  

Σρεηηθά κε ηελ ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο από ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο  γεσξγίαο 

θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηα εδάθε απηά, ε 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε από ηελ κε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη 

άιισλ θπηό - πξνζηαηεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ είλαη νξαηή. Η πξνζβνιή ησλ εδαθώλ, 
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ησλ ππνγείσλ θαη επηθαλεηαθώλ πδάησλ αιιά θαη ηεο παξάθηηαο δσήο, ζρεηίδνληαη κε 

ην γεγνλόο όηη κεγάιεο πνζόηεηεο από ιηπάζκαηα πνπ είλαη πινύζηα ζε ληηξηθέο θαη 

θσζθνξηθέο ελώζεηο (Lazarus 2014). 

Όζνλ αθνξά ηελ ξύπαλζε ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ είλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη είηε 

άκεζα κε εθαξκνγή θπηό-πξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζηελ επηθάλεηα πδάηηλσλ 

όγθσλ (ιίκλεο, πνηάκηα, παξάθηηεο πεξηνρέο) είηε έκκεζα από λεξά απνζηξάγγηζεο 

θαη επηθαλεηαθά ξένληα λεξά ηα νπνία παξαζύξνπλ εδαθηθό πιηθό κε ππνιείκκαηα 

θπηό-πξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ κε απνηέιεζκα λα ξππαίλνληαη νη θπζηθνί 

απνδέθηεο ζηνπο νπνίνπο θαηαιήγνπλ (Lazarus 2014). Η αιόγηζηε εθαξκνγή θπηό-

πξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο, ζηελ νπνία εθαξκόδνληαη, κε απνηέιεζκα ηελ 

θαηαζηξνθή θαη εμάιεηςε κέξνπο ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ηεο. Καζώο κε ηελ 

ππέξκεηξε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηό-πξνζηαηεπηηθώλ ππάξρεη κεηαβνιή ζην PH 

ηνπ εδάθνπο, νδεγώληαο ηελ πεξηνρή ζε δηάβξσζε θαη ζε θαηλόκελα εξεκνπνίεζεο, 

θαζηζηώληαο ηελ κε παξαγσγηθή θαη κε γόληκε (Lazarus 2014). 

Εηθόλα 9:  Χάξηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ ππόγεησλ λεξώλ ζηηο Υπνζαράξηεο ρώξεο  

 

Πεγή: Science of the Total Environment, February 2016                                                Επεμεξγαζία Ιδία  
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Σηελ πεξίπησζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ, ε επηβάξπλζε ηνπο κε νξγαληθέο θαη 

αλόξγαλεο, δηαιπηέο ζην λεξό, νπζίεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ξύπαλζε ησλ 

επηθαλεηαθώλ πδάησλ, αιιά θαη ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ ιόγσ ηεο αλεμέιεγθηεο θαη 

αιόγηζηεο ρξήζεο γεσξγηθώλ ιηπαζκάησλ, ηα νπνία εθαξκόδνληαη ζε αγξνηηθέο 

θαιιηέξγεηεο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππνγείσλ 

απνζεκάησλ λεξνύ (Mwambazambi 2010) et (Lazarus 2014). 

Με ηελ ππέξκεηξε ρξήζε ησλ ληηξηθώλ θαη ησλ αδσηνύρσλ ελώζεσλ ζηηεο 

θαιιηέξγεηεο, παξνπζηάδνληαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαηλόκελα επηξνθηζκνύ κε 

απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ πδάηηλσλ απνδεθηώλ είηε απηά είλαη ιίκλεο ή 

πνηάκηα ή ρείκαξξνη. Καη κε ην πξόβιεκα γεληθά ηεο ιεηςπδξίαο ζηηο Υπνζαράξηεο 

ρώξεο ηεο Αθξηθήο, δεκηνπξγνύληαη κεγάια δεηήκαηα πγηεηλήο σο πξνο ην πόζηκν 

λεξό. Σρεηηθά κε ηνλ επηξνθηζκό
2
 θαη ηελ εθξεθηηθή αλάπηπμε ησλ θπηηθώλ 

νξγαληζκώλ ζηνπο πδάηηλεο απνδέθηεο, νθείιεηαη ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ 

εηζέξρνληαη ζηα λεξά ησλ απνδεθηώλ έρνληαο πςειόο ζπγθεληξώζεηο ζε ζηνηρεία κε 

ληηξηθέο θαη θσζθνξηθέο ξίδεο. Τα ζξεπηηθά απηά ζηνηρεία είλαη ζπλήζσο ην άδσην 

θαη ν θώζθνξνο, ηα άιαηα ησλ νπνίσλ, απνηεινύλ ηξνθή γηα ην θπηνπιαγθηόλ θαη ηα 

πδξόβηα θπηά (Mwambazambi 2010) et (Lazarus 2014). 

Η παξνπζία ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ, ε ζεξκνθξαζία, ε ειηαθή αθηηλνβνιία, ε 

νξηδόληηα θαη θάζεηε κεηαθίλεζε ηνπ λεξνύ είλαη παξάγνληεο πνπ επλννύλ ή 

εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε θπηνπιαγθηνύ θαη πδξόβησλ θπηώλ. Μεηά από κεγάια 

δηαζηήκαηα ήπηνπ θαη δεζηνύ θαηξνύ θαη ιόγσ ησλ πςειώλ ζπγθεληξώζεσλ ζε 

ζξεπηηθά ζηνηρεία, ην θπηνπιαγθηόλ θαη άιια πδξόβηα θπηά αλαπηύζζνληαη 

ππέξκεηξα, θαηαλαιώλνληαο κεγάιεο πνζόηεηεο νμπγόλνπ ηνπ πδάηηλνπ απνδέθηε, 

ηα λεξά ησλ πνηακώλ θαη ησλ ιηκλώλ ηείλνπλ λα εθηνπίζνπλ άιιεο κνξθέο δσήο κε 

απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε βηνινγηθή πνηθηιία ζην νηθνζύζηεκα, ελώ παξάιιεια 

απμάλεηαη ε ζνιεξόηεηα  (Mwambazambi 2010) et (Lazarus 2014). 

                                                           
2
 Εςηποθιζμόρ: νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν παξαηεξείηαη εθξεθηηθή αλάπηπμε ησλ 

θπηηθώλ νξγαληζκώλ ησλ πδάηηλσλ απνδεθηώλ σο ζπλέπεηα ηνπ εκπινπηηζκνύ ηνπο κε ζξεπηηθά 

ζηνηρεία 
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4.2.4 Λειτςδπία - Υπεπάπδεςζη  

Τν θαηλόκελν ηεο ιεηςπδξίαο ζηηο ρώξεο ηεο Αθξηθήο είλαη ζύλεζεο θαζώο ε 

πξόζβαζε ζε πόζηκν θαζαξό από ηνπο θαηνίθνπο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο είλαη 

δύζθνιε θαη πνιιέο θνξέο ε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ είλαη ρακειή. Η αλάπηπμε ηνπ land-

grabbing ζηηο ρώξεο απηέο, νδήγεζε όπσο πξναλαθέξζεθε ζε κηα αλάπηπμε ηνπ 

αγξνηηθή ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο βηνκεραληθήο γεσξγία 

θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ (Rullia 2012). 

Εηθόλα 10:  Χάξηεο κεηαβνιήο ηεο επάξθεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνύ ζηηο Υπνζαράξηεο Αθξηθαληθέο 

ρώξεο  

 

Πεγή:http://www.internationalwaterlaw.org/blog/2012/05/27/the-future-of-africas-water-security/                                                        

Επεμεξγαζία Ιδία  

Η αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο γεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 

θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, ρξεηάδεηαη ηελ αλάγθε ηεο ζπζηεκαηηθήο άξδεπζεο ησλ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:00:10 EEST - 44.213.66.193



                                                                                                            Ανάλσζη Δεδομένων  

Καμπούρης Χρήζηος                                                                    Μεηαπηστιακή Διπλωμαηική Εργαζία  

 

[43] 
 

εδαθώλ. Σε ρώξεο κε ζεκαληηθά ζέκαηα ιεηςπδξίαο, ε ρξήζε ηνπ λεξνύ γηα 

αξδεύζεηο θαη γηα άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ εηθόλα ησλ θαηνίθσλ πνπ αλαδεηνύλ πόζηκν λεξό ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, βαδίδνληαο ρηιηόκεηξα γηα ηελ θνληηλόηεξε πεγή (Rullia 2012). 

Τα θαηλόκελα ηεο ξύπαλζεο ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ησλ ππνγείσλ λεξώλ από ηελ 

ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππεξάδξεπζε ησλ 

εδαθώλ ιόγσ αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηελ αλάγθε αύμεζεο ηεο θέξνπζαο 

ηθαλόηεηαο ησλ εδαθώλ έρνπλ νδεγήζεη πνιιά ππνζαράξηα θξάηε ζε ιεηςπδξία θαη 

ζε ππνβάζκηζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ (Lazarus 2014). 

Η ηάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιεηςπδξίαο θαη ηεο κε επάξθεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνύ 

ζηηο Υπνζαράξηεο ρώξεο γίλεηαη νινέλα θαη πην πξνζηηό ζηα πεξηζζόηεξα θξάηε 

ιόγσ ησλ απμεκέλσλ ρξήζεσλ ησλ λεξώλ ζε δηάθνξεο δηεξγαζίεο. Η ιεηςπδξία ζε 10 

Αθξηθαληθέο  ρώξεο έρεη θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ελώ κεηά από έξεπλεο ην 2025 ε 

έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζα κεγηζηνπνηεζεί θαη άιια 15 θξάηε ζα πξνζηεζνύλ ζηελ 

ιίζηα (Rullia 2012). 

4.2.5  Κλιμαηική αλλαγή λόγυ ςποβάθμιζηρ ηος εδάθοςρ 

Αλαθνξηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ιόγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο, ζπκβαίλεη 

ζε πεξηπηώζεηο όπνπ κεγάινη όγθνη από δαζηθέο εθηάζεηο δέρνληαη θάζε είδνπο 

ππνβάζκηζεο, όπσο απνςηιώζεηο, ππξθαγηέο θαη αιιαγή ζηελ ρξήζε ηνπο. Τν 

απνηέιεζκα απηνύ είλαη αξρηθά λα δηαηαξάζζεη ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ππνβαζκίδνληαο ηελ ρισξίδα θαη ηελ 

παλίδα πνπ αιιειεπηδξνύλ άκεζα κε ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δάζνπο (Egoh  et. al. 

2012). 

Σπλεπώο κε ηελ απνςίισζε ελόο ηξνπηθνύ δάζνπο ζηελ Μνδακβίθε ή ηελ ρξήζε ηνπ 

γηα θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθώλ θπηώλ, αιινηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα δεζκεύεη ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ εθιύεηαη ζηελ αηκόζθαηξα απμάλνληαο ηηο ζπγθεληξώζεηο 

ηνπ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκόζθαηξα. 

Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλαληνύκε ζηελ Μνδακβίθε, ζηελ Ληβεξία, ζην 

Μπελίλ θαη ζηελ Οπγθάληα, θαζώο θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο θαη εμσηεξηθνί 
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επελδπηέο ζπκθσλνύλ ζηελ απνςίισζε ηξνπηθώλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθώλ θπηώλ (γηαηξόθα, δαραξνθάιακν) γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ βηνθαπζίκσλ θαη ηεο βηνελέξγεηαο ζηα θξάηε πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Σηελ νπζία 

έρνπκε ηελ αλάπηπμε εμσηεξηθώλ επελδύζεσλ ζηηο ρώξεο απηέο αιιά από ηελ άιιε 

δεκηνπξγνύληαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ βηνπνηθηιόηεηα, πξνζβάιινληαο ηελ 

ρισξίδα θαη ηελ παλίδα. (Africa Agriculture Status Report 2014). 

4.2.6 Διάβπυζη ηος εδάθοςρ - Επημοποίηζη 

Όζνλ αθνξά ηελ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο θαη ην θαηλόκελν ηεο εξεκνπνίεζεο από 

ηελ βηνκεραληθή θαη εληαηηθνπνηεκέλε θαιιηέξγεηα πνπ ζπκβαίλεη ζηηο Land-grabbed 

ρώξεο, ην θαηλόκελν ζηαδηαθά θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζε ρώξεο από ηηο όπνηεο έρνπλ 

νινθιεξσζεί θάπνηεο  θαιιηέξγεηεο ελεξγεηαθώλ θπηώλ κε ηελ έλλνηα όηη, δαζηθέο 

εθηάζεηο απνςηισζήθαλ αλαπηύρζεθε ε θαιιηέξγεηα ησλ θπηώλ αιιά κε κεδεληθή 

παξαγσγηθόηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο γεο θαη ηνλ ππνβαζκηζκό ηεο 

(Tilman 1999). 

Η εξεκνπνίεζε ή απεξήκσζε (desertification) είλαη έλαο όξνο ν νπνίνο εηζήρζε 

θαηαξρήλ από ηνλ Aubreville ην 1949 κε ζθνπό λα πεξηγξάςεη ην θαηλόκελν ηεο 

εδαθηθήο ππνβάζκηζεο εμαηηίαο ησλ αλζξσπνγελώλ επηδξάζεσλ ζε απηό ζε πγξέο θαη 

ύθπγξεο πεξηνρέο. Οη νξηζκνί πνπ δόζεθαλ ζηε ζπλέρεηα γηα ην ίδην θαηλόκελν 

ραξαθηεξίδνληαη από ηελ πξνζπάζεηα λα πεξηγξάςνπλ ζσζηά ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ην θαηλόκελν θαζώο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηά ηνπ. Τν 

1990 ν Nelson νξίδεη ηελ εξεκνπνίεζε σο:  

Μία δηαδηθαζία ππνβάζκηζεο ηεο αεηθνξηθήο ππνζηεξίδνπζαο ρέξζνπ (εδάθνπο θαη 

βιάζηεζεο) ζε μεξέο, εκίμεξεο θαη ύθπγξεο πεξηνρέο ε νπνία πξνθαιείηαη ηνπιάρηζηνλ 

κεξηθώο από ηνλ άλζξσπν. Η δηαδηθαζία απηή κεηώλεη ηαπηόρξνλα ηελ ηθαλόηεηα 

αλάθακςεο θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο γεο ζε ηόζε έθηαζε πνπ δελ είλαη νύηε εύθνια 

αλαζηξέςηκε κε ηελ αλαίξεζε ηεο αηηίαο, νύηε εύθνια επαλνξζώζηκε ρσξίο ζεκαληηθή 

επέλδπζε θεθαιαίσλ.  

Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ νξηζκνύ απηνύ είλαη ε απνδνρή ησλ επηδξάζεσλ ηνπ αλζξώπνπ 

αιιά θαη άιισλ θπζηθώλ παξαγόλησλ, ε απνδνρή καθξνπξόζεζκσλ αιιαγώλ 
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(δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 10 εηώλ) θαζώο θαη ύπαξμε απνηειεζκαηηθά 

αλαζηξέςηκσλ (κε ζεκαληηθή επέλδπζε θεθαιαίσλ) θαη κε αλαζηξέςηκσλ 

θαηαζηάζεσλ (Γεσξγηάδεο, 2004). 

Η εξεκνπνίεζε είλαη κηα πξννδεπηηθή απώιεηα ηεο γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο, κέζσ 

ηεο θαηαζηξνθήο ηεο δνκήο θαη ηεο ζύζηαζεο ηνπ, ε νπνία δελ επηηξέπεη 

ηθαλνπνηεηηθέο γεσξγηθέο παξαγσγέο, ή ηελ ύπαξμε βιάζηεζεο κε κεγάιε πνηθηιία 

θπηηθώλ εηδώλ. Η απώιεηα ηνπ εδάθνπο έρεη θαη άιιεο ζπλέπεηεο, θαζώο ην έδαθνο 

γίλεηαη ξερό, δελ επηηξέπεη ηελ δηήζεζε ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ λεξνύ από ηηο 

βξνρνπηώζεηο έηζη κεηώλεηαη ην λεξό ζηνπο ππόγεηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο θαη ζηηο 

πεγέο. 

Οη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο ησλ ρσξώλ 

πνπ δέρνληαη ηηο άκεζα μέλεο επελδύζεηο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο θαζώο νη απαηηήζεηο γηα παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ ηξνθήο αιιά θαη 

κεγαιύηεξν νηθνλνκηθό όθεινο νδήγεζαλ ζε εληαηηθνπνηεκέλε γεσξγία κε ρξήζε 

κεγαιύηεξσλ εθηάζεσλ γεο. Η αλάπηπμε ησλ ζύγρξνλσλ θαη βαξύηεξσλ 

κεραλεκάησλ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ απνδείρζεθε εμαηξεηηθά απνδνηηθή αιιά 

ζπγρξόλσο πξνθάιεζε κεγαιύηεξεο έθηαζεο ζπκπίεζε ζηα εδάθε, ε ρξήζε 

θπηνθαξκάθσλ θαη αλόξγαλσλ ζπλζεηηθώλ ιηπαζκάησλ ηα νπνία αληηθαηέζηεζαλ ηε 

ρξήζε ηεο παξαδνζηαθήο θνπξηάο ή θνκπόζη θάζε είδνπο ε ρξήζε ησλ νπνίσλ εθηόο 

από πεξηβαιινληηθά θηιηθά εμαζθάιηδε θαη πξνζζήθε νξγαληθήο νπζίαο ζην έδαθνο 

(Tilman 1999). 
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Εηθόλα 11:  Χάξηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο Υπνζαράξηεο Αθξηθαληθέο ρώξεο  

  

   Πεγή: http://eoedu.belspo.be/en/profs/vgt-africa-desertification.asp?section=1.1.5   Ιδία Επεμεξγαζία  

Σηελ θαιιηέξγεηα πνηθηιηώλ κε ην κεγαιύηεξν αλακελόκελν νηθνλνκηθό όθεινο νη 

νπνίεο πνιιέο θνξέο δελ ήηαλ γεγελείο κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

πξαθηηθέο ερζξηθέο πξνο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπηθνύ εδάθνπο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο απαηηνύλ κεγάιε θαηαλάισζε λεξνύ θαη 

δεκηνπξγία αξδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Όιεο απηέο νη πξαθηηθέο νδήγεζαλ ζε 

ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο κε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηθαλόηεηαο 

ζπγθξάηεζεο λεξνύ, ηεο δηεζεηηθόηεηαο ηνπ, κεηαβνιή ησλ ρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ 

ηδηνηήησλ, ειάηησζε ηεο ζπλνρήο ηνπ κε απνηέιεζκα λα είλαη επθνιόηεξε ε 

παξάζπξζε ηνπ κε ηνλ αέξα ή ε αθόκα επθνιόηεξε απνκάθξπλζε ηνπ κε ην λεξό ηεο 

βξνρήο. Η εληαηηθή γεσξγία έρεη άιισζηε άκεζα ζπλδεζεί κε θίλδπλν δηάβξσζεο 

ιόγσ ηεο βξνρήο (Gobin et al., 2002). 

Οη ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο γεσξγίαο νδήγεζαλ (θαη νδεγνύλ) ζηελ αλαδηακόξθσζε 

ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

κεγάια γεσξγηθά κεραλήκαηα αιιά θαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ δξαζηεξηόηεηεο 

ζπιινγήο, θαηεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο. Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα κεγάινη όγθνη 

εδάθνπο λα απνκαθξπλζνύλ. Η κνξθή απηή δηάβξσζεο, γλσζηή σο «θαιιηεξγεηηθή 

δηάβξσζε» (tillage erosion) είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαη απεηιεηηθή κηαο θαη 
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αξθεηά ζπρλά κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξπζκό δηάβξσζεο κεγαιύηεξν από 500 

ηόλνπο/εθηάξην/ρξόλν. (Gobin et al., 2002). 
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5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Από ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα, θαίλεηαη όηη νη άκεζεο μέλεο επελδύζεηο ζηε γε είλαη 

έλα θαηλόκελν, ην νπνίν ζηα ιίγα ρξόληα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηξέρνπζα 

κνξθή ηνπ κεηαβάιιεη ηνλ παγθόζκην ράξηε ησλ ξνώλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ από 

ηηο αλαπηπγκέλεο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, εληάζζεη λέα εδάθε ζηνλ θαηακεξηζκό 

ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη κάιηζηα όρη κόλν κε πξντόληα δηαηξνθήο. Επηπιένλ, νη 

ζπγθεθξηκέλεο επελδύζεηο ζπληεινύληαη εληόο ηεο επξύηεξεο δηαδηθαζίαο 

λενθηιειεύζεξνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ αθξηθαληθώλ θνηλσληώλ ζην πιαίζην ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο.  

Οη επελδύζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλεπώο ζε έλα δπζκελέο πιαίζην γηα ηηο 

ρώξεο ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο θαη έρεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά εθκεηάιιεπζεο ησλ 

ηνπηθώλ θνηλνηήησλ, κέζσ παγθόζκηαο επηζηξνθήο ηνπ θεθαιαίνπ ζηε γε ζην 

πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο πνπ θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραληζκνύ 

«ζπζζώξεπζεο δηα ηεο πθαξπαγήο», όπσο εηζάγεηαη από ην γεσγξάθν Νη. Φάξβετ 

ζηε βάζε ηεο πεξηγξαθήο ηεο δηαδηθαζίαο πξσηαξρηθήο ζπζζώξεπζε1
 από ηνλ Μαξμ, 

δειαδή 

(…)εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηδηωηηθνπνίεζε ηεο γεο, βίαηνο εθηνπηζκόο ηωλ αγξνηηθώλ 

πιεζπζκώλ, αιιαγή ηωλ δηάθνξωλ ηδηνθηεζηαθώλ δηθαηωκάηωλ- θνηλή ζπιινγηθή, 

θξαηηθή ηδηνθηεζία θιπ.- ζε απνθιεηζηηθά ηδηωηηθά ηδηνθηεζηαθά δηθαηώκαηα, 

πεξηζηνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζηα θνηλά, εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο δύλακεο θαη 

πεξηζηνιή  ελαιιαθηηθώλ, ηζαγελώλ ηξόπωλ παξαγωγήο θαη θαηαλάιωζεο (…) Τν 

θξάηνο κε ην κνλνπώιην ηεο βίαο θαη ην ηη νξίδεη ωο λνκηκόηεηα, παίδεη θνκβηθό ξόιν 

ηόζν ζηελ ππνζηήξημε όζν θαη ζηελ πξνώζεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ απηώλ (Marx, όπωο 

αλαθέξεηαη ζην Harvey, 2003, ζ. 74). 

                                                           
1
 Ο Harvey, κνινλόηη αλαγλσξίδεη ηελ νκνηόηεηα κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξσηαξρηθήο ζπζζώξεπζεο, 

εληνύηνηο αλαγλσξίδνληαο όηη «κνηάδεη πεξίεξγν λα απνθαινύκε κηα δηαξθή δηαδηθαζία ‘πξσηαξρηθή’» 

εηζάγεη όξν ηεο «ζπζζώξεπζεο δηα ηεο πθαξπαγήο» (Harvey, 2004 ζ. 73). Τν ζρήκα απηό δελ ην 

εγθαηαιείπεη έθηνηε θαη ζην ηειεπηαίν ηνπ βηβιίν Τν Αίληγκα ηνπ Κεθαιαίνπ, όπνπ αλαθέξεη όηη: «Ωο 

ζπλήζσο, (ε ζπζζώξεπζε δηα ηεο πθαξπαγήο) ιακβάλεη θαηλνκεληθά άπεηξεο κνξθέο ζε δηαθνξεηηθό 

ρώξν θαη ρξόλν. Η ιίζηα ησλ απνζηεξεκέλσλ θαη ησλ αιινηξησκέλσλ είλαη εμίζνπ επηβιεηηθή, όζν 

θαη καθξά. (…) Η κεηαηξνπή ησλ θνηλώλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ζε δηθαηώκαηα αηνκηθήο δηαδηθαζίαο 

νινθιεξώλεη ηε δηαδηθαζία. Η γε γίλεηαη εκπόξεπκα. Απηέο νη κνξθέο απνζηέξεζεο πνπ πθίζηαληαη 

αθόκα, αλ θαη ππήξμαλ πην αληηπξνζσπεπηηθέο ζηα πξώηκα ζηάδηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, 

έρνπλ πιήζνο ζύγρξνλα ηζνδύλακα (Harvey, 2009, ζ.239). 
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Σπλεπώο, νη λέεο κνξθέο επελδύζεσλ ζηε γε απνηεινύλ κάιινλ έλαλ ηξόπν έληαμεο  

λέσλ πεξηνρώλ ζηε ζθαίξα ηεο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο κε θαηαζηξνθή 

παιαηόηεξσλ κνξθώλ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο παξά κηα αλαπηπμηαθή 

επθαηξία. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε εθκεηάιιεπζε δελ αθνξά ηηο ιηγόηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρώξεο γεληθά, αιιά ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ ελεξγό ξόιν θαη ηηο 

ζπκπξάμεηο κεηαμύ ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ θξαηηθώλ θνξέσλ, ησλ ηνπηθώλ 

αμησκαηνύρσλ θαη ησλ εγρώξησλ θεθαιαηνθξαηώλ (Lavers, 2012, ζ. 122) γίλεηαη 

αληηιεπηό όηη πξόθεηηαη γηα έλα πιαίζην εθκεηάιιεπζεο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ, 

ησλ θπιεηηθώλ κεηνλνηήησλ, ησλ εθκεηαιιεπόκελσλ θαη πην επάισησλ θνηλσληθώλ 

ηάμεσλ θαη ησλ θαηαπηεδόκελσλ θνηλσληθώλ θαηεγνξηώλ από ηνπο παξαπάλσ.  

Οη δηαδηθαζίεο ηεο πθαξπαγήο ηεο γεο, ζπλδένληαη κε ηηο ηάζεηο 

λενθηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ, γηα ηελ εξκελεία ησλ νπνίσλ ζεσξνύκε θξίζηκεο 

ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο κνληκόηεηαο ηεο ιεγόκελεο ''πξσηαξρηθήο ζπζζώξεπζεο'', ησλ 

''λέεο πεξηθξάμεηο'' θαη ηεο ''ζπζζώξεπζεο κέζσ ηεο απνζηέξεζεο'' .  

Επηπιένλ ε κειέηε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο πθαξπαγή ηεο γεο θαηαδεηθλύεη όηη 

πξόθεηηαη γηα έλα πνιππνίθηιν θαηλόκελν, ην νπνίν ζπλδέεηαη κεηαμύ άιισλ κε 

γεσπνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο, δηαθξαηηθέο θαη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο, πνιέκνπο γηα 

πξώηεο ύιεο, ζπγθξνύζεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ, ηνπ λεξνύ, ηε δέζκεπζε 

εθηάζεσλ γεο γηα ηε δεκηνπξγία κεγάισλ έξγσλ θαη ππνδνκώλ, γηα ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη γηα εγθαηάζηαζε ΑΠΕ. Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο έρνπλ σο ζηόρν 

ηόζν ηελ αθαίξεζε ησλ πόξσλ θαη ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ 

ηνπηθώλ πιεζπζκώλ όζν θαη ηελ αλαηξνπή ησλ θνηλνηηθώλ δεζκώλ, ζρέζεσλ θαη 

ζεζκώλ ησλ ηνπηθώλ πιεζπζκώλ, ηε θαηαζηξνθή ηεο θνηλσληθήο ππνθεηκεληθόηεηάο 

ηνπο, ησλ ηνπηθώλ εζίκσλ, ηεο ηνπηθήο θνπιηνύξαο θαη ησλ πνιηηηζκηθώλ ηνπο 

πξαθηηθώλ. 

Παξάιιεια ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε βάζε ηελ πνιηηηθή ηεο πθαξπαγήο 

ησλ γαηώλ ζπληειεί ζηελ αξλεηηθόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαζώο πέξα από ηελ αύμεζε 

ησλ δεηθηώλ ηεο ξύπαλζεο αιιά θαη ηελ αύμεζε άιισλ δεηθηώλ όπσο εξεκνπνίεζε ή 

δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, νδεγεί ηελ θπζηθό πεξηβάιινλ ησλ ρσξώλ ζε κηα αιιαγή 

ρξήζεσλ γεο κε αλεπαλόξζσηεο επηπηώζεηο ζε πεξηβαιινληηθό επίπεδν. Η αιιαγή 
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ησλ ρξήζεσλ γεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, από κηα δαζηθή έθηαζε ζε κηα έθηαζε γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα βηνθαπζίκσλ ή θαιιηεξγεηώλ γηα ηελ παξαγσγή ηξνθήο δεκηνπξγεί 

ζε κηθξή ρξνληθή πεξίνδν δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα ζε δηάζηεκα 10 κε 

15 εηώλ ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε λα θξίλεηαη αθαηάιιειε γηα θάζε είδνπο ρξήζε. Ο 

ρξόλνο επαλαθνξάο σζηόζν ηεο δαζηθήο έθηαζεο αλέξρεηαη ζηα 150 ρξόληα, ιόγσ 

αιόγηζηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη ζπκπίεζεο από ηα νγθώδε γεσξγηθά κεραλήκαηα 

ηνπ εδάθνπο νδεγνύλ, νδεγώληαο ηελ πεξηνρή ζε πεξαηηέξσ πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα όπσο αύμεζε ησλ ηηκώλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ελίζρπζε ηνπ 

θαηλόκελνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Οη δείθηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο όπσο εμεηαζηήθαλ νδεγνύλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα όηη νη ρώξεο ηεο Υπνζαράξηαο Αθξηθήο κε ηνλ ξπζκό ηεο αλάπηπμεο 

ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ ζε ιηγόηεξν από δέθα ρξόληα από ζήκεξα ζα έρνπλ 

ηξνκεξά έληνλν πξόβιεκα ιεηςπδξίαο θαη αύμεζεο ζε κεγάια πνζνζηά ηεο 

εξεκνπνίεζεο ησλ εδαθώλ. Με απνηέιεζκα νη πεξηζζόηεξεο ησξηλέο εύθνξεο 

εθηάζεηο λα δέρνληαη όιν θαη κεγαιύηεξεο πηέζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο παξαγσγήο, ζε 

ζρέζε κε άιιεο όρη ηόζν παξαγσγηθέο, γεγνλόο πνπ ζα νδεγήζεη ζην θνξεζκό ζε 

πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ησλ επθόξσλ εθηάζεσλ. Βέβαηα ε αιόγηζηε ρξήζε 

ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο δεκηνπξγνύλ πεξαηηέξσ 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, όπσο ξύπαλζε ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεηώλ πδάησλ 

αιιά θαη θαηλόκελα επηξνθηζκνύ ζε ιίκλεο θαη πνηάκηα, απμάλνληαο ην θαηλόκελν 

ηεο ιεηςπδξίαο πνπ ήδε πνιιά αθξηθαληθά θξάηε αληηκεησπίδνπλ. 

Τα θαηλόκελα ηεο ππεξάδξεπζεο όπσο πξναλαθέξζεθαλ ησλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ 

ζπληεινύλ ζηα θαηλόκελα ηεο ιεηςπδξίαο θαη ζηελ κε ρξήζε ησλ ππόγεησλ λεξώλ 

ιόγσ ησλ αιόγηζησλ πνζνηήησλ θπηνθάξκαθσλ θαη ιηπαζκάησλ, ώζηε λα γίλεη ε 

κεηάβαζε κηαο κε παξαγσγηθήο έθηαζεο ζε παξαγσγηθή. Γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε πην 

ζύλζεηα πξνβιήκαηα όπσο πξνβιήκαηα ππνζηηηζκνύ θαη αλεξγίαο, πνπ όπσο έρεη 

εξεπλεζεί έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα κε απνηέιεζκα λα δηνγθώλνληαη 

ζσξεία θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ, κε επηπηώζεηο ζε ηνκείο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο κε απώηεξν απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε ησλ πιεζπζκώλ.  
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Αθόκα έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζίγεηαη ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

βηνθαπζίκσλ ιόγσ ηεο αλάγθεο γηα ελέξγεηα, είλαη ε επηζηηηζηηθή αζθάιεηα,  θαζώο 

ζε πνιιά θξάηε εθηάζεηο πνπ έρνπλ ρξήζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα πξντόλησλ ηξνθήο, 

αιιάδνπλ ηελ ρξήζεο ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθώλ 

θπηώλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο θαη 

ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαη ηνλ ππνζηηηζκό ησλ πιεζπζκώλ ηεο εθάζηνηε αθξηθάληθεο 

ρώξαο.  

Τέινο έλα αθόκα αξλεηηθό θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη ζηα ππνζαράξηα αθξηθαληθά 

θξάηε είλαη ε εμαγνξά ξύπσλ θαη εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηνλ 

αηκνζθαηξηθό αέξα. Φώξεο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ κε κεησκέλα επίπεδα εθπνκπώλ 

κέζσ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ, εμαγνξάδνπλ ηηο ηηκέο εθπνκπήο CO2 ζε άιια 

θξάηε κε απμεκέλεο εθπνκπέο γηα λα εμηζνξξνπήζνπλ ην ηζνδύγην ησλ αέξησλ ξύπσλ. 

Γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί αλεπαλόξζσηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζηα ζηξώκαηα 

ηεο αηκόζθαηξαο, νδεγώληαο ζε αύμεζε ησλ ηηκώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 

ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά θαη ζηνλ θίλδπλν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Ωζηόζν πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη παξάκεηξνη όπσο θάπνηεο από ηηο ζεηηθέο εθθάλζεηο 

ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ ζηηο ππνραζάξηεο ρώξεο ηεο Αθξηθήο. Παξάκεηξνη 

όπσο ε αύμεζε ησλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ησλ ρσξώλ αιιά θαη ησλ εμαγσγηθώλ 

πξντόλησλ αλαπηύζζνπλ έλα πιέγκα κεγέζπλζεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή 

δνκή ησλ ρσξώλ. Γηα παξάδεηγκα ζε πνιιά αθξηθαληθά θξάηε νη επελδύζεηο από 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα απμαλόκελε ηάζε αλάπηπμεο, θαη απηό παξαηεξείηαη κε 

βάζε ηνπο δείθηεο αλάπηπμεο ησλ θξαηώλ απηώλ, θαζώο όιεο ζρεδόλ νη ππνζαράξηεο 

αθξηθαληθέο ρώξεο έρνπλ ζεηηθό ζπληειεζηή αλάπηπμεο θαη κε δπλαηόηεηεο αύμεζεο 

ησλ παξαγσγηθώλ ησλ δνκώλ θαη εμέιημεο.  

Γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί εξσηήκαηα εάλ ηα αθξηθαληθά ππνζαράξηα θξάηε είλαη ζε 

ζέζε λα θαιύςνπλ κόλα ηνπο ηηο αλάγθεο ηνπο ρσξίο ηελ βνήζεηά μέλσλ FDI θαη 

άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ θαη πνιηηηθώλ, θαζώο νη απμαλόκελνη ξπζκνί αλάπηπμεο 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εηζρώξεζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ζηνπο παξαγσγηθνύο 

ηνκείο ησλ ρσξώλ. Τν πνιππνίθηιν απηό θαηλόκελν ηεο πθαξπαγήο ησλ γαηώλ θαη ηεο 
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εηζρώξεζεο άκεζσλ μέλσλ θεθαιαηνπρηθώλ ξνώλ θαη επελδύζεσλ ζε ρώξεο κε 

κεηαβαηηθή θαη ''αξγή'' νηθνλνκία απνηειεί έλα ζύγρξνλν πξόβιεκα πνπ ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξε θπβεξλεηηθή κεηαρείξηζε αιιά θαη δηπισκαηία. Επηπιένλ κηα ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ FDI θαη νη ζσζηέο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ, κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ κηα ρώξα από βαζηά ύθεζε ζε αικαηώδε αλάπηπμε κε γλώκνλα πάληα 

ηελ επεκεξία θαη ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ αιιά θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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