Starptautiskā Valūtas fonda politika attīstības
valstīs: veselība un nekontrolētie aizdevumi

Šis raksts tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par
pasākumu saturu atbild biedrība “Latvijas Zaļā kustība” un nekādā mērā
nevar būt uzskatīta par Eiropas Savienības oficiālo viedokli

STARPTAUTISKĀ VALŪTAS FONDA IETEKME UZ SABIEDRĪBAS VESELĪBU
“Mūsu programmas ir kā zāles. Dažām zālēm ir kaitīgi blakusefekti, un ir svarīgi noteikt
pareizo devu. Labākais, uz ko varam cerēt – ka mēs izrakstām daudz maz pareizās zāles un
plus mīnus pareizo devu.” /Maikls Mussa, SVF ekonomists/
Apvienoto nāciju organizācijas (ANO) Tūkstošgades mērķi ilgtspējīgai attīstībai sevī iekļauj
gan nabadzības un nevienlīdzības mazināšanu, gan arī veselīgu sabiedrību kā vienu no
galvenajiem mērķiem. Kā prioritātes minētas bērnu mirstības samazināšana, grūtnieču un
jauno māmiņu veselības uzlabošana, kā ar arī HIV/AIDS, malārijas un citu “lielo” slimību
izskaušana.
Tas, cik veselīgi un ilgi dzīvos cilvēks, lielā mērā atkarīgs no tā, kur viņš piedzimis. Protams,
pastāv arī kaut kādas ikdienas izvēles, kas ietekmē katra paša fizisko formu, taču nav
iespējams sasniegt labu sabiedrības veselību bez pienācīgas veselības aprūpes sistēmas, kas,
protams, prasa ilgtermiņa ieguldījumus. Ilgtspējīga un efektīva veselības aprūpes sistēma ir
ne tikai katras valsts atbildība – to var būtiski ietekmēt arī dažādu starptautisko organizāciju
īstenotā politika.
Starptautiskais Valūtas Fonds (SVF) kreditē valstis, kuras nonākušas finansiālās grūtības. Ja
valsts ir nonākusi finansiālās grūtībās, ļoti iespējams, tā noticis, jo tā gana ilgstoši ir darījusi
kaut ko nepareizi, piemēram, tērējusi vairāk naudas nekā spēj nopelnīt. Tāpēc SVF, aizdodot
naudu, liek naudas ņēmējiem veikt reformas savā valstī. Tiktāl viss pareizi – ja ir izveidojies
parāds, skaidrs, ka ir bijusi kaut kāda kļūda saimniekošanā, kuras dēļ iztērēts vairāk nekā
nopelnīts. Tas nozīmē, ka, lai izkļūtu no parādiem, kaut kas jāmaina savos paradumos.
Pārsvarā SVF mēģina panākt, lai kredītu saņēmēji stimulētu eksportu un samazinātu tēriņus
valsts iekšienē. Dažkārt tas var atstāt graujošu iespaidu uz sabiedrības veselību.
Ja tiek samazināts finansējums “uzpūstam” valsts birokrātiskajam aparātam, ļoti iespējams,
ilgtermiņā tas sabiedrību ietekmē pozitīvi. Bet, ja veselības aprūpes sistēma netiek pienācīgi
finansēta, tas noteikti atstās negatīvas sekas. Un līdz šim viens no SVF programmu
klasiskajiem noteikumiem ir bijusi algu griestu noteikšana, tostarp tiek ierobežotas arī
mediķu algas. Protams, svarīgi vērtēt, kam īsti tiek tērēti SVF programmās iegūtie līdzekļi.
Diemžēl daudzas nabadzīgās valstis kredītu procentos iztērē vairāk nekā pašas savai
veselības aprūpes sistēmai (Baker, 2010). Tātad – valstis maksā par to, ka tām ir nauda, nevis
reāli iegādājas preci vai pakalpojumu, kas varētu palīdzēt attīstīties.
Neatkarīgais SVF vērtēšanas birojs (IMF Independent Evaluation Office) izpētījis, ka 29
Subsahāras valstīs, kurās laika posmā no 1999. līdz 2005.gadam darbojās SVF programmas,
vidēji tikai 27% kredīta tērēti valsts iekšējām vajadzībām – pārējais finansējums bijis
nepieciešams, lai veidotu valūtas rezerves un maksātu procentus par pašu kredītu. Tajās
valstīs, kurās inflācijas pārsniegusi 5%, iekšējām vajadzībām patērēti vien 17% SVF sniegtā
finansējuma (Goldsbrough, 2007).
Dažkārt tik tiešām ir tā, ka, arī nenosakot nekādus algu griestus, adekvāta samaksa ārstiem
nav iespējama, jo valstij vienkārši nav naudas. Taču arī gadījumā, ja kāda bagātāka valsts vai
persona pēc savas iniciatīvas nolemj sniegt humāno palīdzību un, piemēram, finansēt ārstu
algas, tas vismaz līdz 2007.gadam nebija tik viegli izdarāms. Piemēram, Apvienotā Karaliste
vēlējās sniegt finansiālu atbalstu Malavi mediķiem, lai uzlabotu vispārējo veselības stāvokli
valstī, bet tas īsti nebija iespējams, jo bija spēkā SVF noteiktie algu griesti. Šajā gadījumā pat
nebija būtiski tas, ka šim ārstu algu pielikumam netiek tērēta pašas Malavi nauda. Un tas

nebūt nebija izņēmums – daudzās Āfrikas valstīs ir bijis problemātiski saņemt starptautisko
humāno palīdzību, jo ir noteikti tēriņu griesti (Baker, 2010). Situācija, protams, ir absurda –
tikpat labi SVF tūristam varētu noteikt, cik daudz naudas drīkst iztērēt Lilongves tirgū.
Jāpiebilst, ka šī sistēma ir tikusi labota – Apvienotā Karaliste ilgu sarunu rezultātā tomēr
pārliecināja SVF, ka ārvalstu humānās palīdzības pieņemšana Malavi ekonomiku neietekmēs
negatīvi (Baker, 2010). Atklāti paliek 2 jautājumi:
1) No cik liela finansējuma šo noteikumu dēļ nabadzīgajām valstīm ir bijis jāatsakās?
2) Cik lielu finansējuma apjomi potenciālie donori tomēr ir nolēmuši neziedot, kad
sapratuši, ka par iespēju palīdzēt kādai citai valstij ir jācinās?
Ebolas vīrusa uzliesmojums Rietumāfrikā – SVF politikas sekas.
Par vienu no satraucošākajiem notikumiem 2014.gadā sabiedrības veselības kontekstā
uzskatāma Ebolas epidēmija Rietumāfrikā. Gada laikā Sjerraleonē, Gvinejā un Libērijā vīrusa
infekcija nogalinājusi vairāk nekā 11 000 cilvēku, no kuriem aptuveni 500 ārstu (WHO,
2015a). Tas lika SVF sniegt finansiālu palīdzību epidēmijas skartajām valstīm 430 miljonu ASV
dolāru apmērā (100 miljonu – parādu atlaišana). Daļa no šiem 430 miljoniem izsniegti kā
kredīti (Kentikelenis et al., 2015). SVF bija spiesti ieinteresēties par palīdzību Rietumāfrikas
valstīm, jo Ebolas vīruss lidmašīnā pamanījās šķērsot Atlantijas okeānu un nonāca ASV – tajā
mirklī tā kļuva arī par Rietumu pasaules problēmu. Būtisks ir jautājums, cik ētiski krīzes
situācijā ir piedāvāt palīdzību kredīta formā. Taču vēl būtiskāks ir jautājums, kāpēc Ebolas
vīruss izplatījās tik strauji.
Komentējot SVF sniegto atbalstu Ebolas skartajām valstīm, izpilddirektore Kristīne Lagārda
uzsvēra, ka tādā gadījumā, ja runa ir par cilvēku veselību un ārstēšanu, budžeta deficīts drīkst
arī pieaugt. Laikā, kad Libērijā, Gvinejā un Sjerraleonē sākās Ebolas vīrusa uzliesmojums,
visās nosauktajās valstīs darbojās SVF programmas (Kentikelenis et al., 2015).
Galvenais iemesls, kāpēc Ebolas vīruss Rietumāfrikā izplatījās tik ātri – praktiski iznīcinātā
veselības aprūpes sistēma. 2014.gadā, kad sākās Ebolas epidēmija, Gvinejā, Sjerraleonē un
Libērijā – trīs vissmagāk skartajās valstis – darbojās SVF programmas, un viens no to
noteikumiem bija noteikt algu griestus valsts sektorā strādājošajiem, tostarp – arī mediķiem.
Ārsti, kas nebija ar mieru strādāt par tik zemu samaksu, emigrēja uz ārzemēm. Un šādu
emigrantu nebija mazums. Tā rezultātā laikā, kad sākās nāvējošā vīrusa izplatība, piemēram,
Sjerraleonē bija palikuši vien 136 ārsti (apmēram 6,2 milj. iedz.), bet Libērijā – 60 (apmēram
4,4 milj. iedz.) (Robinson and Pfeiffer, 2015) . Tas nozīmē, ka vienkāršam šo valstu
iedzīvotājam iespēja nekad mūžā neapmeklēt ārstu nemaz nav tik nereāla. Var uzskatīt, ka,
sākoties Ebolas epidēmijai, veselības aprūpes sistēmas šajās valstīs vienkārši nebija.
SVF ne tikai ierobežo valstu tēriņus veselības aprūpei, bet arī veicina veselības aprūpes
sistēmas decentralizāciju. Šai domai, protams, ir savi plusi, piemēram, tas varētu palīdzēt ātri
un efektīvi reaģēt uz problēmām reģionos (Baker, 2010). Iespējams, tā ir laba ideja, bet, ja
valstī ir, teiksim, 100 ārstu, neatkarīgi no viņu izvietojuma šie speciālisti netiks galā ar
nopietnu veselības krīzi.
2010.gadā, piemēram, Sjerraleonē tika mēģināts paaugstināt ārstu algas un nodrošināt
bezmaksas aprūpi bērniem, taču SVF speciālisti norādīja, ka šīs pārmaiņas ir pārāk straujas
(Kentikelenis et al., 2015). Savā ziņā var piekrist – ja valstī ir tikai 136 ārsti, tad, protams, ir
utopiski iedomāties par bezmaksas medicīnu bērniem, jo vienkārši nebūs mediķu, kas to

varētu nodrošināt. 2010.gadā šīs izmaiņas SVF uzskatīja par strauju, bet 2014.gadā, redzot,
ka Ebolas vīrusa izplatība pārkāpj (Āfrikas) robežas, paši diezgan strauji piedāvāja milzīga
apjoma finansiālo palīdzību.
Ebolas epidēmijas laikā Pasaules Veselības Organizācija apmācīja un uz slimības skartajiem
reģioniem nosūtīja ap 7000 ārstu, kas arī ir atbildīgi par to, ka šobrīd vispār šo slimību
izdevies ierobežot, un, ja vēl nav izdomāts efektīvs veids slimības ārstēšanai, tad vismaz no
Ebolas mirušo apbedīšana šobrīd ir droša (WHO, 2015a). Bet kas notiks vēlāk, kad krīze būs
pārvarēta? Ņemot vērā, ka bojā gājuši aptuveni 500 ārstu un liela daļa no tiem – vietējie -,
medicīnas pakalpojumi noteikti nebūs labāk pieejami, ja vien SVF sniegtais finansējums
netiks ieguldīts pašā veselības aprūpes sistēmā. Turklāt jāņem vērā, ka, ja līdz Ebolas
uzliesmojumam Rietumāfrikas valstīs bija zema ekonomiskā aktivitāte, tad nāvējošā slimība,
protams, investorus ir “nobiedējusi” vēl vairāk.
Vai tiešām ārstēšana ir tik svarīga?
Iepriekš aprakstītie SVF izpilddirektores Lagārdas izteikumi par to, ka cilvēku veselības vārdā
drīkst mazliet palielināt budžeta deficītu, tomēr nekādu kritiku neiztur. Jā, Ebolas straujā un
sākotnēji nekontrolējamā izplatība bija biedējoša, bet 11 000 bojā gājušo – globāli tas nebūt
nav liels mirušo skaits. Ik gadu HIV/AIDS nogalina 1,4-1,7 miljonus cilvēku (WHO, 2015b). No
tuberkulozes katru gadu mirst ap 1,5 miljoni cilvēku (WHO, 2015c). Malārija vainojama pie
aptuveni 600 000 cilvēku nāves (WHO, 2012). Bet nepārspējama mirstības ziņā vēl aizvien ir
caureja - tā ik gadu nogalina 2,2 miljonus cilvēku (WHO, 2015d), un galvenais tās cēlonis –
tīra dzeramā ūdens trūkums. Ja tik tiešām cilvēku veselības uzturēšana būtu tik svarīga, kā
Lagārdas kundze norāda, tad jau sen šīs slimības būtu kļuvušas par izņēmumu, nevis
ikdienišķu parādību.
Nozīmīgākais nāves cēlonis pasaulē cilvēkiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem ir ceļu satiksmes
negadījumi. Tieši Āfrikas valstīs mirstība ir sevišķi augsta, un viens no būtiskākajiem
iemesliem – negadījumos cietušie bieži vien nevar saņemt medicīnisko palīdzību (WHO,
2013). Trauma, kas, piemēram, Latvijā tiktu izārstēta, teiksim, Andorā vai Čadā beidzas ar
nāvi. Tātad nekvalitatīvas vai praktiski neeksistējošas veselības aprūpes sistēmas dēļ iet bojā
daudz vairāk cilvēku nekā no Ebolas epidēmijas. Turklāt – tie nav atsevišķi gadījumi, tā tas
notiek ilgstoši katru gadu.
SVF politikas netiešā ietekme uz sabiedrības veselību
Uz sabiedrības veselību attiecas arī lēmumi, kas nav tieši saistīti ar mediķu algām, medicīnas
aparatūras pieejamību vai medikamentu cenām. Daudzi lēmumi veselību konkrētā valstī arī
ietekmē netieši.
Izsniedzot kredītu, SVF paģēr, ka saņēmējvalstij ir jāattīsta eksports. Ebolas un SVF kredīta
skartajās Gvinejā, Sjerraleonē un Libērijā nozīmīgākās eksportpreces ir minerālresursi:
Libērijā un Sjerraleonē tā ir dzelzsrūda, bet Gvinejā – alumīnija rūda (Observatory of
Economic Complexity, 2015). Šo minerālu ieguve ir saistāma ar nozīmīgu kaitējumu videi, kas
ietekmē arī veselību. Abos gadījumos raktuvju tuvumā atmosfērā nonāk liels putekļu
daudzums, kas izraisa elpošanas sistēmas slimības, abos gadījumos ūdeņi tiek piesārņoti ar
smagajiem metāliem, kas var izraisīt saindēšanos. Turklāt avāriju gadījumā sekas ir
katastrofālas. SVF prasītais ir izpildīts – ir attīstīta nozare, kuras produktu var eksportēt.
Toties cieš iedzīvotāju veselība ne tikai tāpēc, ka veselības aprūpes sistēma nespēj tikt galā ar
saslimušajiem, bet arī tāpēc, ka pati vide ir neveselīgāka, līdz ar to saslimt ir daudz vieglāk.

Protams, nauda nemētājas zemē un var gadīties, ka ir jāizvēlas, kā tērēt ierobežotu
finansējumu. SVF liek izvēlēties starp sabiedrības veselību un makroekonomisko stabilitāti.
Precīzāk – SVF liek izvēlēties tikai un vienīgi makroekonomisko stabilitāti. Pats par sevi tas
nav slikts mērķis. Bet, tā kā Āfrikas valstis, kuras saņēmušas SVF kredītus, vēl aizvien
ekonomiskajā attīstībā atpaliek no citiem kontinentiem, loģiski būtu spriest, ka kaut kas nav
kārtībā, un varbūt būtu jāpārdomā citi veidi, kā palīdzēt valstij attīstīties. Galu galā – pāragra
cilvēku nāve arī finansiāli ir neizdevīga.
Zambija ir lielisks piemērs tam, ka fokusēšanās uz ekonomisko stabilitāti un veselības
nozares ignorēšana iedragā valsts attīstību. Zambijā līdz septiņdesmito gadu beigām bija
vidēji ienākumi, bet, krītot vara – valsts galvenās eksportpreces – cenām, Zambija nokļuva
finansiālās grūtībās. 1980.gadā SVF steidza palīgā, kas automātiski nozīmēja tēriņu
ierobežošanu veselības aprūpei. Tā rezultātā divdesmit gadu laikā vidējais dzīves ilgums
samazinājās par 3 gadiem, bērnu mirstība pieauga - ja 20.gadsimta astoņdesmitajos gados
līdz 5 gadu vecumam nomira 162 no 1000 bērniem, tad pēc 20 gadiem šis skaitlis bija
sasniedzis 182. Tāpat palielinājās letālu dzemdību skaits (Global Health Workforce Alliance,
2013). Vai uz tā rēķina uzlabojās kopējā valsts attīstība? Nē. Tautas attīstības indekss (Human
development index) ir samazinājās no 0,470 1980.gadā līdz 0,434 2007.gadā (RESULTS
Educational Fund, 2009).
Sabiedrības veselība ir būtisks ekonomikas dzinējspēks – veselīgi cilvēki spēj, pirmkārt, spēj
strādāt produktīvi, otrkārt, viņi nodzīvo gana ilgi, lai “atpelnītu” līdzekļus, ko valsts viņos
ieguldījusi pirms darba gaitu uzsākšanas (veselība, izglītība, infrastruktūra). Pagaidām nav
dzirdēts par “veiksmes stāstu”, kurā vienlaicīgi būtu iespējams ignorēt veselības aprūpi un
reizē gūt būtiskus panākumus ekonomikā. Tātad – ja vairāku gadu desmitu laikā ar līdzšinējo
SVF politiku nav izdevies izlīdzināt dzīveslīmeni Āfrikā un citos kontinentos, tad varbūt ir
pienācis laiks kaut ko šajā politikā pamainīt.
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NEKONTROLĒTIE AIZDEVUMI SABIEDROTAJIEM DIKTATORIEM
Gan Latvijā, gan šobrīd Dienvideiropā, gan iepriekš aprakstītajās attīstības valstīs SVF ieviesto
taupības politiku vismaz vietējie iedzīvotāji uzskata par pārāk striktu. Un, kā secināts iepriekš,
mehāniska finansējuma samazināšana, piemēram, veselības jomai, rada nopietnus draudus
ne tikai pašā valstī, bet arī aiz tās robežām
Tomēr uzraudzībai ir jānotiek, un SVF vienmēr vajadzētu sekot līdzi tam, kā tiek tērēti līdzekļi
un iejaukties problēmu gadījumos. Tomēr dažkārt uz atklātām nepilnībām tiek pievērtas acis
– tiek izsniegti kredīti, kuru mērķis ir bezjēdzīgs vai neskaidrs, vai arī ir pilnīgi skaidrs, ka
līdzekļi tiks iztērēti saņēmējvalsts vadītāja personīgajām vajadzībām vai interesantām
koruptīvām shēmām.
Vislielākais finanšu donors SVF ir Amerika Savienotās Valstis, un nereti kredīti ar atvieglotiem
noteikumiem tiek piešķirti šīs valsts interešu aizstāvēšanai. Piemēram, pēc 2.Pasaules kara
laikā ne viens vien diktators dažādās pasaules valstīs saņēma apjomīgus kredītus kā pateicību
par atbalstu Aukstajā karā. ASV cīņai pret komunismu pievienojās Pinočeta Čīle, Markosa
Filipīnas, Suharto Indonēzija, Mobutu Zaira u.c. Aukstā kara sabiedrotajām tika izsniegti
kredīti, un nebija īsti svarīgi, kā šie līdzekļi tika tērēti, kā rezultātā tagad šo valstu
iedzīvotājiem jāatmaksā milzīgi naudas līdzekļi, kas viņiem pašiem nekad nav snieguši
nekādu labumu.
Kongo Demokrātiskās Republikas/Zairas gadījums
Zaira ir valsts Āfrikas dienvidos, kas šobrīd tiek saukta par Kongo Demokrātisko Republiku,
bet līdz 1971.gadam to pazina kā Beļģijas Kongo. Zairas prezidents no 1965. līdz 1997.gadam
bija diktators Mobutu Sese Seko, kas savas valdīšanas laikā kļuva par vienu no bagātākajiem
cilvēkiem kontinentā. Zaira bija ļoti svarīgs ASV sabiedrotais, jo bija galvenā anitkomunistiskā
valsts Āfrikas centrālajā daļā. Tas bija ļoti svarīgi, piemēram, kad Mobutu nosūtīja savas
armijas daļas uz Čadu, kur norisinājās Čadas-Lībijas konflikts, un Zaira iesaistījās koalīcijā ar
ASV un Franciju pret Lībiju. Tāpat liela nozīme Zairas armijai bija Angolas pilsoņu karā, kur arī
tā pārstāvēja kopīgas intereses ar ASV (Ndikumana and Boyce, 1998).
Ko Zaira saņēma pretī par atbalstu ASV interesēm? Un ko saņēma Mobutu Sese Seko?
Apmaiņā pret politisku sadarbību SVF Zairai piešķīra kredītus, kas nebūt neveicināja valsts
ekonomisko augšupeju – laika posmā no 1965. līdz 1990. ienākumi valstī samazinājās par
2,2% gadā. Valsts līdera Mobutu ienākumi gan nesamazinājās – viņa ienākumi valdīšanas
laikā pieauguši par aptuveni 5 miljardiem dolāru (Hawley, 2000).
1997.gadā, kad Mobutu tika gāzts, valsts parāds bija pieaudzis līdz 13 miljardiem dolāru.
Apmēram puse no tiem tika vienkārši nozagti, otra puse – iztērēti nejēdzīgos projektos, kas
vietējai sabiedrībai labumu nav snieguši. Kā vienu no spilgtākajiem nejēdzīgākajiem
projektiem var minēt Inga dambja projektu. Sākotnēji tas tika uzcelts, lai ar enerģiju
nodrošinātu vara raktuves un pārstrādes rūpnīcu. Fakts, ka drīz pēc tam strauji kritās vara
cena pasaulē, nebūt nebija galvenais iemesls, kāpēc šis dambis uzskatāms par izgāšanos.
Inga dambis uz Kongo upes tika uzcelts 1700 km attālumā no konkrētās vara atradnes. Tāpēc
pēc tam tika izveidots 1700 km garš savienojums, lai saražoto elektrību nogādātu līdz vara
raktuvēm un pārstrādes rūpnīcai (Ndikumana and Boyce, 1998). Vietējie iedzīvotāji no tā

sevišķi neieguva: apmēram 85% saražotās elektrības patērēja rūpnīca, bet ap 10% tika
nodots mājsaimniecību rīcībā. Turklāt zemes, kuras appludināja jaunā dambja ūdens vai
kuras šķērsoja 1700 km garais savienojums, protams, vairs nebija izmantojamas nekādiem
citiem mērķiem (The Guardian, 2013).
SVF citos gadījumos itin viegli spēj konstatēt, ka kredīts netiek tērēts lemtajam mērķim. Vai
šoreiz Mobutu saimniekošana bija tik slepena, ka SVF par to vienkārši nezināja? Zināja gan.
SVF ekonomists Ervīns Blūmentāls 1979.gadā sāka strādāt Zairā, un 1982.gadā ziņoja, ka šajā
laikā pieredzētā korupcija un nesaimnieciskums liecina par to, ka nav it ne mazākās iespējas,
ka pārredzamā nākotnē valsts varētu kredītu atmaksāt (Nzongola-Natalaja, 1986). Būtu
gaidāms, ka pēc šāda paziņojuma Blūmentāla darba devējs SVF uzmanīgāk sāktu izskatīt savu
sadarbību ar Mobutu, bet tā nenotika. Tā vietā nākamajā gadā valsts saņēma līdz tam lielāko
kredītu, kas jebkad piešķirts kādai Āfrikas valstij – 1 miljardu dolāru. Vēlāk SVF un Pasaules
Bankas ziņojumi vēstīja, ka situācija valstī ir ne tikai apmierinoša, bet pat ļoti piemērota
investīcijām. Tad Zairas parāds SVF bija ap 5 miljardiem dolāru, bet 1998.gadā īsi pēc
Mobutu gāšanas tas bija pieaudzis līdz 13 miljardiem. Tāpat bija pieaugusi Mobutu personīgā
bagātība. Viņam piederēja īpašumi gan Zairā, gan arī Eiropā. Tomēr izgājiens, kas visspilgtāk
un visciniskāk demonstrē valsts galvas izšķērdību, ir dāvana 100 savas armijas virsniekiem –
ekskursija uz Disnejlendu ASV 2 miljonu dolāru vērtībā 1991.gadā (Adusei, 2009).
Kaut arī Kongo Demokrātiskā Republika (bijusī Zaira) ir ļoti bagāta ar minerālresursiem, tā ir
viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē – vidējie viena cilvēki ienākumi 2014.gadā bija
380$ gadā. Atšķirībā no citām Subsahāras reģiona valstīm, būtisks pieaugums nav
novērojamas. (World Bank, 2015)
2006.gadā Āfrikas valstis kopā ārzemju donoriem bija parādā aptuveni 3,7 triljonus $.
Apmēram 1 triljons $ no šīs naudas pazudis koruptīvās shēmās vai vienkārši nozagts (Adusei,
2009).
Filipīnu gadījums
Laikā no 1965.līdz 1986.gadam Filipīnās valdīja diktators Ferdinands Markoss. Viņš uzturēja
labas attiecības ar ASV – abas valstis bija sabiedrotās cīņā pret komunismu Austrumāzijā, un
Filipīnu salās atradās ASV karabāzes.
Līdzīgi kā Zairas gadījumā, SVF izsniedza nevajadzīgus kredītus Filipīnām, precīzāk –
Ferdinandam Markosam. Markosa valdīšanas laikā valsts ārējais parāds pieauga no 1
miljarda $ līdz 25 miljardiem $. Aptuveni trešdaļa šīs naudas nonāca vai nu paša Markosa vai
viņa tuvāko sabiedroto rokās. Filipīnieši pat to turpinās maksāt vismaz līdz 2025.gadam
(Nery, 2013).
Tomēr daļa SVF sniegto kredītu tika nevis vienkārši nozagta, bet iztērēta lielos, dārgos un
absolūti nevajadzīgos projektos.
1984. ASV firma “Westinghouse” Filipīnās pabeidza būvēt atomelektrostaciju par 2,3
miljardiem $. Ļoti līdzīgu objektu tā pati firma Dienvidkorejā bija uzbūvējusi par 3 reizes
mazāku samaksu. Tomēr šī atomelektrostacija vēl nav saražojusi nevienu elektrības
megavatu, un tas arī nenotiks, jo pēc tās atklāšanas ļaudis konstatēja, ka stacija uzbūvēta pie
vulkāna, tektonisko plātņu saskarsmes vietā, kas ir nepieļaujami bīstama vieta šāda tipa

objekta darbībai. Vēlāk atklājās, ka “Westinghouse” par iespēju būvēt šo nederīgo celtni
Markosam samaksājuši 80 miljonus $. Filipīnieši par šo izpriecu maksāja līdz pat 2007.gadam
(Hawley, 2009).
1986.gadā, kad Ferdinands Markos tika gāzts, viņam piederēja aptuveni 10 miljardi dolāru.
(McGeown, 2013) Kopumā par nevajadzīgiem un nesaimnieciski iztērētiem SVF kredītiem
filipīnieši maksā aptuveni 20% no visiem valsts ienākumiem. (Jubilee Debt Campaign, 2013)
Diktatora Ferdinanda Markosa ģimenes bagātību un izšķērdību visspilgtāk simbolizē viņa
sievas Imeldas Markosas 3000 kurpju kolekcija, kas tagad apskatāma muzejā. Bet, tā kā
filipīniešiem jāatdod Markosu paņemtie kredīti, kurpes ir sākušas pelēt un tajās iemetušies
termīti, jo nepietiek līdzekļu izstādes pienācīgai uzglabāšanai (Oliver, 2012).
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