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Ο πλανήτης οδεύει πιθανώς προς μία νέα
κρίση τροφίμων, προειδοποιεί ο Γενικός
Διευθυντής της Υπηρεσίας Γεωργίας και
Τροφίμων του ΟΗΕ (FAO), Ζακ Ντιούφ,
ζητώντας να θεσπιστούν κανόνες, προκειμένου
να περισταλεί η κερδοσκοπία στην άνοδο των
τιμών των τροφίμων. Ο Ζακ Ντιούφ προειδοποίησε ότι μία νέα
κρίση θα απειλούσε την πολιτική σταθερότητα.
Η προειδοποίηση, την οποία έκανε με παρέμβασή του στην
οικονομική εφημερίδα Nikkei του Τόκιο, αντηχεί παρόμοια σχόλια
που έκανε την Δευτέρα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί,
ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο κόσμος διακινδυνεύει ταραχές για
τα τρόφιμα και μικρότερη ανάπτυξη, εάν οι ηγέτες του δεν
ασχοληθούν με τις ασταθείς τιμές των τροφίμων.

«Οι υψηλές τιμές και η αστάθεια θα συνεχιστούν τα
επόμενα χρόνια εάν αποτύχουμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές
αιτίες των ανισορροπιών στο παγκόσμιο γεωργικό σύστημα»
αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του στην Nikkei ο Ζακ Ντιούφ. Ο
αξιωματούχος του ΟΗΕ προσθέτει ότι ο κόσμος βρίσκεται στο
χείλος μιας ακόμη σημαντικής κρίσης τροφίμων, με τα αγροτικά
προϊόντα και τις τιμές να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη
διαστρέβλωση της παγκόσμιας ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης.
Σε έκθεση της που δημοσιοποιήθηκε τον προηγούμενο
μήνα, η FAO αναφέρει ότι ο παγκόσμιος δείκτης τιμών, βρέθηκε
σε επίπεδα ρεκόρ το Δεκέμβριο, ξεπερνώντας και τα επίπεδα του
2008, όταν οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων έδωσαν το
έναυσμα για διαδηλώσεις σε πολλές χώρες. Οι ανησυχίες για τις

κακές καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε προειδοποιήσεις ότι
οι τιμές σε κρίσιμα δημητριακά ενδέχεται να αυξηθούν κι άλλο
εφέτος. «Η ανασφάλεια σχετικά με τα τρόφιμα θα επηρεάσει τους
φτωχότερους πληθυσμούς πολύ σοβαρά» και αυτό «θα προκαλέσει
πολιτική αστάθεια σε χώρες και θα απειλήσει την παγκόσμια
ειρήνη και την ασφάλεια» επισημαίνει ο Ντιούφ.
«Αν δεν κάνουμε κάτι, διακινδυνεύουμε ταραχές για τα
τρόφιμα στις φτωχότερες χώρες, και μία δυσμενή επίδραση τους
στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη […] Ποια χώρα από τις 20
ισχυρές θα πει ότι δεν την ενδιαφέρει, όταν ξεσπάσουν τέτοιες
ταραχές;» είχε πει ο Γάλλος πρόεδρος, θέτοντας το ερώτημα
γιατί ρυθμίζονται οι αγορές χρήματος και όχι οι αγορές
αγαθών.
Το ίδιο σημειώνει και ο Ζακ Ντιούφ, τονίζοντας ότι
«υπάρχει μία πιεστική ανάγκη για νέα μέτρα διαφάνειας και
ρύθμισης για να ασχοληθούμε με την κερδοσκοπία στις
μελλοντικές αγορές αγροτικών αγαθών», ενώ καταλογίζει στους
περιορισμούς στο εμπόριο που θέτουν οι αναπτυγμένες οικονομίες
την ευθύνη για την διαστρέβλωση της ισορροπίας προσφοράςζήτησης.
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